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Mensen & Loopbaan
Thema: Goed opgeleid in food

Douwe Ruhe is algemeen laborant bij 
Rafti, producent van kant-en-klare sui-
kerstropen voor industriële producenten 
van onder andere koekjes en taarten. 
“Voor mijn functie was het niet nodig om 
de opleiding te volgen, maar ik heb er 
zelf op aangedrongen bij mijn bedrijf”, 
vertelt Ruhe. De laborant wilde zijn ach-
tergrondkennis uitbreiden. Binnen zijn 
bedrijf werkt hij onder andere aan micro-
biologische vraagstukken. De laborant 
koos voor de specialisatie productkunde.
De kennis die hij tijdens de opleiding 
opdeed, kon hij goed gebruiken. “In een 
monster werd een schimmel aangetrof-

fen. Ik constateerde dat vanwege de 
wateractiviteit de micro-organismen er 
niet in konden groeien. Er moest dus iets 
mis zijn gegaan tijdens de monstername. 
Dat bleek ook zo te zijn.” Ruhe merkt dat 
hij vaker bij andere projecten wordt 
betrokken door zijn toegenomen kennis. 

De diepte in
De differentiatie in productkunde en pro-
ceskunde speelt in op de behoefte van 
het bedrijfsleven en de studenten, legt 
Maike Pollaert, adviseur Opleidingen bij 
HAS KennisTransfer, uit. “De procestech-
nologen kregen minder voldoening uit de 
kwaliteits- en productgerichte vakken en 
omgekeerd.” In het eerste jaar komen 

beide onderwerpen wel aan bod, maar 
daarna gaan ze in hun eigen specialisatie 
de diepte in. Per jaar volgen ongeveer 20 
mensen de volledige deeltijdopleiding in 
de avonduren. De meesten beginnen 
eraan omdat ze willen doorstromen naar 
een hogere functie binnen het bedrijf 
waar ze werken. Dat was ook de reden 
voor Francois van Kronenburg om aan de 
opleiding te beginnen. 

Doorstromen
Van Kronenburg was eerst werkzaam als 
C-operator bij brouwerij Heineken in Den 
Bosch. “Ik had de mogelijkheid om als 
teamleider verpakken aan de slag te 
gaan. Deze functie is op hbo-niveau, van-
daar dat ik verder moest studeren.” Van 
Kronenburg is dit jaar afgestudeerd. 
Toen hij begon, was er nog geen moge-
lijkheid om te specialiseren. Desondanks 
heeft ook Van Kronenburg veel aan de 
opleiding gehad. Hij is doorgestroomd 
naar de hogere functie en kan goed mee-
denken met de andere afdelingen binnen 
zijn bedrijf. Wat de kersverse teamleider 
wel miste in de opleiding was de module 
dranken. “Ik had het wel leerzaam 
gevonden als ik op kleine schaal bier kon 
produceren.” 
De studenten kunnen in het laatste jaar 
kiezen uit de modules zuivel-, vlees- en 
bakkerijtechnologie, legt Pollaert uit. 
“We hebben gekozen voor de drie meest 
gevraagde productgroepen. Als we meer 
aanbieden, worden de klasjes per modu-
le erg klein en mis je het leren van de 
kennis en ervaring van medecursisten.”

Pittig
Zowel Ruhe als Van Kronenburg vinden 
de opleiding pittig wat betreft tijdsbeste-

ding. Tijdens de avondopleiding komen 
de studenten gedurende ruim twee jaar 
twee avonden per week samen. Daar-
naast moeten ze ook nog studeren en 
werken. In het laatste half jaar studeren 
studenten af. Daarvoor hoeven ze niet 
meer wekelijks naar school te komen, 
vult Pollaert aan. “Het is een opoffering 
om eraan te beginnen, maar ik zou het  
zo weer doen”, zegt Ruhe. 
Gaat er nog meer veranderen in de oplei-
ding? “We merken dat duurzaamheid 
steeds belangrijker wordt voor bedrijven. 
In de dagopleiding besteden we al aan-
dacht aan het verwerken van rest-
stromen, afvalwater en energie-
besparing. De verwachting is dat we dat 
ook in de avondopleiding zullen oppak-
ken”, aldus Pollaert.

De avondopleiding van de hogeschool HAS in Den Bosch bestaat twintig jaar. Kwaliteitsmanagers, 

productiemanagers en procestechnologen verhoogden er hun levensmiddelenkennis. Sinds een 

jaar kunnen ze kiezen voor een specialisatie productkunde of proceskunde. “Ik word sinds de 

opleiding bij meer projecten betrokken dan voorheen.”

Deeltijdopleiding Has Den Bosch biedt specialisatie aan

Kiezen voor product- of 
proceskunde

‘De procestechnologen kregen 
minder voldoening uit de 
kwaliteitsgerichte vakken’

Dionne Irving

De meeste mensen beginnen aan de studie 
omdat ze willen doorstromen naar een hoge-
re functie.
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