
De HAS telt zo’n 1.500 studen-
ten en biedt werk aan circa
200 mensen. Samen beschik-

ken ze over een splinternieuwe hoge-
school aan de onderwijsboulevard,
vlakbij het Centraal Station. Het
nieuwe HAS-complex voldoet aan de
modernste eisen en biedt faciliteiten
die vooral op de praktijk gericht zijn.

Probleemgestuurd
Sinds enkele jaren wordt op hoge-
scholen ‘Probleem Gestuurd Onder-
wijs’ (PGO) aangeboden. Deze
onderwijsvorm vraagt rigoureuze
aanpassing van lesstof, leermiddelen
en faciliteiten. Op de HAS Den Bosch
wordt ieder studiejaar verdeeld in
blokken van tien weken. Elk blok
heeft een overkoepelend thema. Zo
stond voor eerstejaarsstudenten Voe-
dingsmiddelentechnologie het eerste
blok van dit jaar in het thema ‘Van
appel tot moes’. Studenten kregen de
opdracht uit te zoeken aan welke vor-
men van bederf appelmoes onderhe-
vig is, hoe dat komt, en hoe dat is te
voorkomen. Ze moesten er ook ach-

ter zien te komen welke pomp en
pompcapaciteit nodig zijn om appel-
moes van een bepaalde consistentie
door een leidingstelsel te pompen.
Studenten verzamelden individueel
informatie. In een PGO-bijeenkomst
werd deze informatie uitgewisseld
om gezamenlijk tot een concreet ant-
woord te komen. Kwamen ze er niet
uit dan was er de PGO-tutor, een vak-
docent, om eerste hulp te verschaf-
fen.

Kennistransfer
Een sinds de nieuwbouw nieuw
begrip binnen de HAS Den Bosch is
HAS Kennistransfer. HAS Kennis-
transfer is een suborganisatie van de
HAS. Deze organisatie heeft een
eigen ruimte binnen het gebouw
waar specialisten gericht kennis ver-
strekken op een bepaald gebied.
Zowel studenten die aan een afstu-
deeropdracht bezig zijn als bedrijven
die hun mensen specialistisch willen
(bij)scholen, kunnen gebruikmaken
van de diensten van deze organisatie.
HAS Kennistransfer biedt daartoe
diverse cursussen aan. HAS Kennis-
transfer is ook te vinden op
www.haskennistransfer.nl.

Skill Centre
Ook nieuw binnen de HAS Den
Bosch is het ‘Skill Centre’ dat tot
doel heeft studenten te steunen in
hun persoonlijke ontwikkeling. Stu-
denten hebben een persoonlijk advi-
seur die regelmatig feedback geeft op
hun manier van studeren en op hun
verdere persoonlijke ontwikkeling.

Proeffabriek
De HAS Den Bosch wil een krachtige
leeromgeving zijn voor haar studen-
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ten. Dit heeft zij geprobeerd te reali-
seren door het neerzetten van diver-
se praktijkruimten. Op de begane
grond is een grote ruimte ingericht
als proeffabriek waar studenten op
industriële wijze producten berei-
den. Hier krijgen ook de productei-
genschappen en de procesomstan-
digheden extra aandacht. Verder
wordt er in de proeffabriek toege-
past onderzoek verricht, meestal in
opdracht van een bedrijf. Bedrijven
kunnen ook zelf de proeffabriek
reserveren voor onderzoek en pro-
ductontwikkeling. Eveneens nieuw
is een techniekhal waar studenten
leren werken met automatisering
van processen en ontwerpsoftware.

Naast deze procestechnische prak-
tijkruimten is er het ‘Food Design
Centre’ waar producten worden ont-
wikkeld, samengesteld en onder-
zocht op geur, kleur, smaak, uiter-
lijk en kwaliteit. Andere praktij-
kruimten zijn de bierbrouwerij, de
milieuhal, laboratoria en het bio-
technologielab.

Without walls
Op dinsdag 24 april werd nieuwe
complex officieel geopend door de
staatssecretaris van LNV, ir. B. J.
Odink: “‘A school without walls’”, is
de nieuwe slogan van de HAS Den
Bosch. Wat betekent dat? Gaat het
om een virtuele ontmoetingsplaats
voor studenten van scholen die niet
meer bestaan?” Odink vroeg het zich
in zijn openingswoord af. Aan het
einde van zijn speech gaf hij aan
beter te weten. Lovend sprak hij de
raad van bestuur van HAS toe: “Mijn
complimenten voor de fysieke reali-
sering van dit gebouw. Een school
mét muren maar… without walls!” ■

Tien jaar geleden was de HAS in Den Bosch verspreid

over vier locaties. Het hoofdgebouw aan de Baden

Powellstraat was te klein om alle studenten te

huisvesten en bovendien verouderd. Nog steeds is de

belangstelling voor de HAS groot. Technische en

technologische ontwikkelingen, maar ook

onderwijsvernieuwing, eisten een modernisering van

het schoolgebouw.
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Feiten
– Vanaf 1996 zit de HAS Den Bosch aan de onderwijsboulevard in

het paleiskwartier. Eind vorig jaar werd het tweede deel van de

nieuwbouw in gebruik genomen en is de locatie aan de Baden

Powellstraat dicht.

– Het tweede deel, ongeveer 6.000 m2, heeft bijna  12 mln

gekost.

– Er is fors geïnvesteerd in computeronderwijs. In de nieuwe aan-

bouw zijn geen klaslokalen maar flexibele computerwerkplekken

gecreëerd: 150 in totaal.

– Het gebouw is een ontwerp van architectenbureau Van Meeren-

donk.

– De HAS Den Bosch telt 1.500 studenten en 200 medewerkers.

– De hogere agrarische opleiding kent de opleidingen Voedings-

middelentechnologie, Food Design, Milieutechnologie, Tuinbouw

en akkerbouw, Tuin en landschapsmanagement, Stad- en stree-

kontwikkeling en Dier en Veehouderij.

Het nieuwe Food Design Centre van de HAS Den Bosch. De ruimte is ingericht voor

productontwerp, -ontwikkeling en organoleptisch onderzoek van voedingsmiddelen.


