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Mensen & Loopbaan
Thema: Human capital in food

“De ‘harde’ technologie’ is in veel oplei-
dingen naar de achtergrond verdwenen. 
Deels komt dit door de studieduurverkor-
ting maar vooral door de keuzevrijheid 
die studenten inmiddels hebben. Dan 
blijken vakken als proceskunde, levens-
middelenchemie of microbiologie niet 
populair”, verklaart de nieuwe lector aan 
Hogeschool HAS Den Bosch het enorme 
tekort aan technologisch geschoolde 
mensen in de foodindustrie. Door duide-
lijk te maken dat het niet alleen gaat om 

formules leren en moeilijke wiskundige 
begrippen, denkt Zwijgers het tij te 
keren: “We laten zien wat je met techno-
logische kennis kunt.” Als voorbeeld 
noemt de kersverse lector de toepassing 
bij verpakkingsontwikkeling. “Of  het 
gebruik van nieuwe scheidingstechnie-

ken voor de duurzame winning van  
actieve componenten.”

Inleiding in de proceskunde
Dat juist HAS Den Bosch hier het voor-
touw in neemt, noemt Zwijgers logisch. 
“Wij zijn op het gebied van agro en food 
een van de grootste opleidingen en trek-
ken op hbo-vlak de kar. Dat de teller voor 
nieuwe studenten Levensmiddelentech-
nologie voor het studiejaar 2012-2013 nu 
al (medio mei, red.) op ruim 70 staat, 
noemt hij veelbelovend. Vorig jaar waren 
dit er rond de 50.
De veranderingen die het lectoraat bin-
nen de opleidingen zelf teweegbrengt, 
zijn HAS-breed. Zo moeten alle opleidin-
gen die iets met technologie te maken 
hebben, weer starten met een inleiding 
in de proceskunde in het eerste jaar. Het 
zal dan ook niet het werk worden van 
Zwijgers alleen, geeft hij aan. “We 
gebruiken daarvoor de kennis en kunde 
van een team van docenten.”

Ingrediënten en food designers
Ook het deel ‘ingrediënten’ uit de titel 
van het nieuwe lectoraat wordt nadruk-

kelijk meegenomen in het aangepaste 
curriculum van de opleidingen. Dat 
gebeurt in samenwerking met de food 
designers, een populaire opleiding aan 
de HAS. “De kennis van deze groep stu-
denten moet op een hoger plan worden 
gebracht. Design start bij de receptuur 
van een levensmiddel. Wil je een nieuw 
product met bijvoorbeeld minder vet ont-
werpen, dan moet je weten welke inter-
actie er tussen de ingrediënten is.”
Zwijgers geeft toe dat de opleiding Food 
design te ver is gegaan richting het 
aspect creativiteit. “De opleiding heeft 
aan een zekere vraag voldaan, maar nu 
ontstaat er te weinig emplooi voor deze 
studenten. Als HAS hebben we een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. Bij-
stelling van de opleiding moet ervoor 
zorgen dat we mensen afleveren die toe-
gevoegde waarde bieden in het product-
ontwikkelingsproces in de voedingsmid-
delenindustrie, waarbij het design-aspect 
niet wordt vergeten.”

Een ‘revival’ van de basisvakken op levensmiddelentechnologisch gebied. Die opdracht heeft 

Albert Zwijgers gekregen bij zijn aantreden als lector Technologie en Ingrediënten aan 

Hogeschool HAS Den Bosch. “We willen jonge mensen duidelijk maken hoe leuk technologie is 

door dit op een aanschouwelijke manier onder de aandacht te brengen.”

‘Harde’ technologie terug 
in de opleiding

‘We laten zien wat je met 
technologische kennis kunt’

Carina Grijspaardt-Vink

Naast de reguliere opleidingen brengt ook HAS 
KennisTransfer, onderdeel van Hogeschool HAS 
Den Bosch en aanbieder van scholingstrajecten, 
proceskunde terug in het aanbod. Met man en 
macht wordt gewerkt aan nieuwe bijscholings-
cursussen, desgewenst tailor made voor bedrij-
ven. Daarbij kijkt HAS KennisTransfer naar wat 
nu belangrijk is in de sector. Eiwittransitie is  
bijvoorbeeld zo’n onderwerp. Dan gaat het om 
nanotechnologie, enzymologie, enzovoorts. Om 
dit vorm te geven, wordt nauw samengewerkt 
met NIZO food research.

Bijscholingscursussen

Jonge mensen kun-
nen zelf ervaren hoe 
leuk technologie is. 
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