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“De consument wil honderd procent vei-
lig voedsel, maar de vraag is of dat wel
realistisch is”, stelde Dijkstra. De nieuwe
lector Voedselveiligheid meent dat er een
maatschappelijke discussie moet komen
over de gewenste veiligheid van ons eten.
“We eisen veiligheid zonder dat we ons
afvragen wat dat betekent voor de produ-
cent. De kosten voor voedselveiligheid
zijn de laatste jaren gestegen van 0,8%
naar 1,8% van de omzet. Ik denk niet dat
bedrijven dat nog lang vol houden. We
moeten als maatschappij veel beter na-
gaan wat we wel willen accepteren en wat
niet.”

Emotie
De laatste jaren richt de publieke aan-
dacht zich steeds meer op de emotionele
veiligheid van voedsel. “Sla de krant van
vandaag er maar op na. Je komt zeker
meer dan tien berichten tegen die te ma-
ken hebben met voedselveiligheid. De
koppen luiden dan: ‘Frankenstein-voed-
sel mag’ of ‘Dioxine-varkens op ons
bord’. Het gaat niet meer om technische
oplossingen, maar om de acceptatie door
de consument.” 
In dat opzicht kunnen levensmiddelen-
producenten steeds moeilijker voldoen
aan de eisen op het gebied van voedsel-

veiligheid, denkt Dijkstra: “De consu-
ment vertrouwt het voedsel niet, de retail
heeft alle macht, we globaliseren steeds
meer, de overheid wordt strenger en
strenger, de invloed van de Europese
Unie neemt toe, de wetgeving wordt
steeds ondoorzichtiger en ook de techno-
logie verandert in een rap tempo. Dat
vraagt om professionals die zich als een
spin in het complexe gebied van voedsel-
productie kunnen bewegen.”

Lectoren
Hogeschool Van Hall Larenstein benoem-
de Dijkstra als lector Voedselveiligheid
om er voor te zorgen dat dergelijke pro-
fessionals ook daadwerkelijk worden op-
geleid. Het lectoraat krijgt subsidie van
het ministerie van Onderwijs die de lecto-
raten in het hbo heeft ingesteld om een
impuls te geven aan de vernieuwing van
onderwijs en professionalisering van do-
centen. Doordat lectoren en werkveld
samenwerken bij het ontwikkelen van
kennis, sluiten opleidingen beter aan bij
de beroepspraktijk.
Dijkstra is de eerste lector voedselveilig-
heid in Nederland. Binnen het domein
voedselveiligheid zijn nog twee lectoren
aangesteld: Albert Swinkels bij de Chris-
telijke Agrarische Hogeschool in Dronten

als lector voedselveiligheid in de primaire
sector en Woody Maijers bij hogeschool
INHOLLAND als lector Integrale Voedsel-
en productieketens.

Samenwerken
Dijkstra zou graag samenwerken met het
bedrijfsleven: “Het is prachtig als studen-
ten kunnen leren via het ‘meester-en-
gezelprincipe’ en zo in contact komen
met de ‘echte wereld’. Studenten zijn op
deze manier veel beter voorbereid op de

beroepspraktijk.” Dijkstra wil voedings-
middelentechnologen afleveren die veel
weten van de verschillende disciplines op
het gebied van voedselveiligheid én deze
disciplines met elkaar kunnen verbinden.
“Bij vragen over voedselveiligheid uit de
praktijk, moeten afgestudeerden alle
kennis over een onderwerp bundelen en
deze kennis vertalen naar adviezen voor
het management. Studenten leren dit
beter als ze kunnen werken met realisti-
sche cases uit het bedrijfsleven.”
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Voedselveiligheid vraagt
om veelzijdige hbo’er
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De steeds complexer worden-

de maatschappij en voedings-

middelenindustrie vraagt om

professionals. Om te stimule-

ren dat die professionals er ten

aanzien van voedselveiligheid

komen, stelde Hogeschool Van

Hall Larenstein Arnold Dijkstra

als lector Voedselveiligheid

aan. Donderdag 9 februari

hield hij zijn lectorale lezing. 

Arnold Dijkstra: “Studenten leren beter
als ze kunnen werken met realistische
cases uit het bedrijfsleven.” 

‘De maatschappij moet beter nagaan
welke risico’s we willen accepteren’


