
“Leren over de ins en outs van de busi-
nesskant van bedrijven, zoals marketing,
sales, inkoop, logistiek, productontwik-
keling, en daarin de food-kennis integre-
ren”, zo omschrijft Marieke Hoffmans,
projectmanager van HAS Kennistransfer,
de doelstellingen van de nieuwe certifi-
caatstudie Food & Business. De opleiding
is bestemd voor MBO-ers op kwalificatie-
niveau IV met enkele jaren relevante wer-
kervaring én met de ambitie en de poten-
tie om door te groeien naar HBO-niveau.
De tweejarige studie bestaat uit de blok-
ken Product en proces, Voedselveilig-
heid, Bedrijfskunde, Verpakken en con-
serveren, Marketing en marktstrategie,
Food channel management, Manage-
ment, en een slotopdracht in het eigen
bedrijf. Elk blok bestaat uit een combina-
tie van e-learning, bedrijfsopdrachten en
contactmomenten aan de HAS in Den
Bosch. “Opdrachten in het bedrijf leve-
ren een win/winsituatie op”, aldus Hoff-
mans. “De cursist werkt aan een concreet
probleem in zijn eigen werkomgeving en
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het bedrijf heeft direct baat bij de oplos-
sing. De opdrachten kiest de cursist in
overleg met bedrijf en docent.”

Bedrijfscoach
Een speciale rol is weggelegd voor de
bedrijfscoach, die de cursist vanuit het
eigen bedrijf begeleidt. Om zijn rol goed
te kunnen vervullen, krijgt de bedrijfsco-
ach trainingen in communicatievaardig-
heden en het geven van feed back. “Met
de inzet van bedrijfscoaches willen we
niet alleen de cursist bij de opleiding
betrekken, maar meer mensen binnen
het bedrijf. Zodat ontwikkeling onder-
deel wordt van de bedrijfscultuur.”

Portfolio
De opleiding wordt afgestemd op de
competenties van de cursist. Hiertoe legt
deze een assessment af, waarin kennis en
vaardigheden worden getoetst. Belang-
rijk daarbij zijn de leerervaringen in het
bedrijf, die de cursist bijhoudt in een
portfolio. Dat kan een rapportage zijn

van een marktonderzoek, een feedback-
verslag van een inkoopgesprek, of een
presentatie van het marketingplan aan
de directie.

Certificaat en diploma
De studiebelasting voor de certificaatstu-
die bedraagt circa 640 uur. Dat zijn, uit-
gaande van 46 weken, zo’n 13 uur per
week. “Dat lijkt heel wat”, aldus Hoff-
mans, “maar we weten dat het goed te
doen is voor mensen met enthousiasme
en doorzettingsvermogen. Die ervaring
hebben we al ruim tien jaar met de certifi-
caatstudie Levensmiddelentechnologie.”
Deelnemers die de opleiding met goed
gevolg afleggen, ontvangen na afloop het
Certificaat Food & Business. Daarna is
het mogelijk om door te stromen naar
het bedrijfskundig afstudeerjaar aan de
HAS, dat leidt tot een HBO-diploma en
de titel Ing.

Annemarie Barbier-Schenk

Initiatief
De certificaatstudie Food & Bus-
iness is een initiatief van de FNLI,
HAS Kennistransfer en HAS Den
Bosch en is mede mogelijk
gemaakt door Senternovem.

De ins en outs van de businesskant van bedrijven – dat leren

MBO-ers die in oktober starten met de nieuwe certificaatstudie

Food & Business bij HAS Kennistransfer in Den Bosch. Veel

opdrachten kunnen worden uitgevoerd binnen het eigen bedrijf

onder leiding van een bedrijfscoach. 

Management

In het studiepaleis kunnen
Food & Business-studenten
gebruik maken van litera-
tuur, vakbladen en compu-
ters. Fo
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Food & Business in bedrijf


