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Wil Kooiman, jarenlang directeur van de HBO-opleiding Voe-

dingsmiddelentechnologie van HAS Den Bosch, ging op 30 sep-

tember met pensioen. Bij zijn afscheid breekt hij nog eenmaal

een lans voor een betere samenwerking tussen onderwijs en

voedingsmiddelenindustrie.

Zelf noemt hij het zijn ‘cri de coeur’. De
relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven
gaat hem namelijk nauw aan het hart. “Er
gebeurt best wat, bijvoorbeeld op het ge-
bied van stages en afstudeeropdrachten,
maar de voedingsmiddelenindustrie en
het onderwijs kunnen nog veel meer voor
elkaar betekenen.”

Context
Tegenwoordig krijgen studenten geen los-
se vakken meer, maar leren ze de basis-
kennis binnen de context van het beroep.
Om dat aan te kunnen bieden, heeft het
onderwijs de industrie nodig. Kooiman:
“Bedrijven barsten natuurlijk van die con-
text. Het is voor studenten ontzettend mo-
tiverend om aan een opdracht uit de prak-
tijk te werken. Ook vinden ze het erg leer-
zaam om een dag mee te lopen. Studen-
ten krijgen zo een beter beeld van de
praktijk, dus uiteindelijk heeft de voe-
dingsmiddelenindustrie er ook zelf iets
aan.”
Kooiman betreurt het dat niet elk bedrijf
inziet dat voor een goede toekomst sa-
menwerking met de onderwijsinstellin-
gen noodzakelijk is. “Er zijn nog steeds
bedrijven die zeggen dat ze voor de frat-
sen van het onderwijs geen tijd hebben.
Maar de continuïteit van een bedrijf
wordt wel bepaald door de kennis en de
kunde van de medewerkers. Die kwalitei-
ten bouwen de medewerkers deels op in
het onderwijs. Bedrijven moeten daarom
meedenken over wat er in de diverse op-
leidingen gebeurt.” 

Kennis leveren
Volgens Kooiman vergeten bedrijven
vaak dat onderwijsinstellingen ook veel
kennis en expertise kunnen bieden. “We
ondersteunen bedrijven bijvoorbeeld bij
het opzetten van scholingstrajecten voor
de medewerkers. Veel bedrijven sturen
hun personeel naar een cursus, omdat er
nu eenmaal budget voor is. Dan ont-
breekt de samenhang met de bedrijfs-
strategie, terwijl scholing van het perso-
neel juist op die strategie gebaseerd
moet zijn. Je moet als bedrijf bedenken:
Waar wil ik sterk in zijn? Wat vraagt dat
van mijn medewerkers en waar is dan
nog extra scholing nodig? Onderwijsin-
stellingen hebben daar verstand van. Ge-

bruik die kennis dus.” 
Kooiman vindt dat ook de HBO-instellin-
gen moeten veranderen. “We moeten
niet afwachten wat het bedrijfsleven doet
en daar achteraan hobbelen, maar we
moeten in de ontwikkeling van het werk-
veld een pro-actieve rol gaan spelen. Dat
gebeurt gelukkig steeds meer. Leer stu-
denten maar om met gewaagde ideeën te
komen en die te presenteren aan het be-
drijfsleven. Op die manier kunnen we
bedrijven echt op een ander spoor zetten,
al was het alleen maar via het enthousi-
asme van onze studenten. Het samenspel
tussen onderwijs en bedrijfsleven is echt
cruciaal en in mijn ogen ook ontzettend
inspirerend.”

Management

‘Onderwijs en industrie
bieden elkaar veel’
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Onderwijsinstellingen bieden
bedrijven veel kennis en expertise

Wil Kooiman op zijn afscheidssymposium. 

Drs. Wil Kooiman werkte ruim 28 jaar
bij HAS den Bosch; de eerste twee jaar
als docent biologie en levensmidde-
lenmicrobiologie, daarna als direc-
teur van de opleiding Voedingsmidde-
lentechnologie. Dat deed hij 21 jaar. In
die periode kregen meer dan 1.800
voedingsmiddelentechnologen hun
diploma. Sinds 2000 was Kooiman
senior adviseur voor HAS Kennis-

Transfer. In deze functie werkte hij
aan de ontwikkeling van competentie-
management en competentiegericht
onderwijs. Op 30 september nam hij
afscheid, tijdens een speciaal voor
hem georganiseerd symposium ‘Food
en Future’. Op dit symposium werd
onder andere ingegaan op de samen-
werking tussen onderwijs en voe-
dingsmiddelenindustrie.
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