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iNterview

meNseN & LoopbaaN

Vernieuwing  
brengen 
HAS Hogeschool zoekt samenwerking met innovators

De intensieve samenwerking met het bedrijfsleven die Has 
Hogeschool kenmerkt, gaat een volgende fase in. De blik wordt 
gericht op bedrijven die een voorlopersfunctie vervullen en als 
innovator te boek staan. Daarbij wordt als altijd vastgehouden 
aan het bieden van hoogwaardig onderwijs, want de via projec-
ten opgedane kennis komt ten goede aan de opleidingen.

worden ontwikkeld op basis van een ver-
kenning van de beschikbare kennis bij 
docenten en studenten en vernieuwings-
thema’s bij het bedrijfsleven. “Ik verwacht 
thema’s als gezondheid, verpakken of ingre-
diënten”, maakt Pouwels het plan concreet. 
Binnen de centra gaan we aan de slag met 
projecten in opdracht van bedrijven. De 
opgedane kennis en uitkomsten worden 
doorvertaald in het curriculum van het 
onderwijs. 

Topklas Innovators
Per 1 februari is als pilot ook een topklas 
voor innovators gestart. De opzet is volgens 
het model van de bestaande topklas Onder-
nemen. Studenten kunnen hier hun vierde 
en afstudeerjaar voor kiezen. In de topklas 
Innovators is men permanent bezig met 
vernieuwing – producten, processen, pro-
jecten – maar met een scherpe blik op de 
markt.
De vraagt rijst dan naar het waarom van al 
deze veranderingen. Studenten van de HAS 
vinden goed hun weg richting bedrijven of 
het zelfstandig ondernemerschap. Pouwels 
antwoordt: “Jongeren kunnen een vernieu-
wingsimpuls in het bedrijfsleven brengen. 
Ze laten afstuderen met extra bagage maakt 
dat ze die rol ook durven pakken.”

Vestiging Venlo
Aan studenten heeft HAS Hogeschool nog 
altijd geen gebrek. Over alle opleidingen 

Er is volop activiteit als ik HAS Hogeschool 
in Den Bosch bezoek. Lopend door het gro-
te gebouw vertelt Dick Pouwels, voorzitter 
van het College van Bestuur, welke ver-
schuivingen en extra praktijklokalen er 
komen, geclusterd rond de centrale hal. 
Het is een van de acties die voortkomen uit 
de groeistrategie die de hogeschool heeft: 
van 2.400 studenten nu, naar 4.000 in 2020.    
De groei is nodig om aan te sluiten bij de 
vraag in de arbeidsmarkt. Daarbij staat een 
omslag voor ogen om vernieuwingskracht 
toe te voegen aan het profiel van de HAS’er.

Van volgen naar uitdagen
Pouwels trad twee jaar geleden aan als 
bestuursvoorzitter. Bedrijfseconoom en 
binnen RIVM en Wageningen Universiteit 
en Researchcentrum bezig geweest met 
onderwijs, onderzoek en de verbinding met 
het bedrijfsleven, heeft hij een stevige basis 
voor deze functie bij HAS Hogeschool. 
“Met de focus op de agrofoodsector is er in 
thema’s grote overeenkomst. Ook maakt de 
HAS nu de slag naar kenniscentrum, pre-
cies zoals mijn vorige werkomgevingen dat 

deden.” Aansluiten bij de koplopers in het 
mkb-bedrijfsleven is het doel van Pouwels. 
“De interactie van de HAS met bedrijven is 
altijd goed en intensief geweest. Het door-
vertalen van kennis naar concrete toepas-
singen in de praktijk – kennis, kunde, kassa 
– daar draait het om en dat blijft zo. Maar 
in plaats van ‘volgen’, willen we uitdagen. 
We zoeken samenwerking met bedrijven 
die zich willen ontwikkelen. Studenten 
moeten meer met voorlopers en innovators 
aan de slag”, aldus Pouwels. 

Lectoraten en Centers of Expertise
Deze omslag stelt nieuwe eisen aan de orga-
nisatie. In de afgelopen periode is dan ook 
geïnvesteerd in lectoraten. “Lectoren bren-
gen vernieuwing in kennis en kunde. Het 
zijn mensen die niet voor de wetenschap 
gaan maar voor de toepassing. Ze brengen 
vaak ook een nieuw netwerk mee”, aldus de 
bestuurder.
Een tweede belangrijke vernieuwing vormt 
de instelling van het zogenoemde Center of 
Expertise for Food. De start hiervan is na 
de zomer van 2013. De programmalijnen 
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heen telt de hogeschool nu 2.400 studenten. 
800 stroomden er dit jaar in, waarvan maar 
liefst 85 studenten Voedingsmiddelentech-
nologie. De ambitie reikt verder. De HAS-
directeur: “Over vier jaar willen we al op 
een aantal van 3.000 zitten.”
De groeiplannen waren er mede de oorzaak 
van dat HAS Hogeschool afgelopen zomer 
een vestiging opende in Venlo. Met 3.000 
studenten bereikt de school in Den Bosch 
namelijk het maximale aantal. 
Een andere reden voor de nieuwe locatie in 
de zuidelijke provincie 
was dat Limburgers 
niet willen reizen of 
verhuizen voor groen 
hoger onderwijs. En 
dat terwijl er in Noord-
Limburg veel agro-
foodbedrijven en dus 
arbeidsplaatsen zijn. 
“Bovendien blijkt”, 
voegt Pouwels toe, “dat 
de vestiging van een HAS dynamiek geeft 
aan de omgeving.” Er is dan ook een andere 
keuze gemaakt dan in Den Bosch als het 
om praktijkfaciliteiten gaat. Die komen de 
eerste vijf tot tien jaar niet in Venlo. “Stu-
denten zullen een deel van hun onderwijs 

bij de bedrijven krijgen.” Hij geeft toe dat 
dit “een spannende keuze” is. 

HAS Kennistransfer groeit mee
De groeiplannen van HAS Hogeschool 
hebben ook consequenties voor HAS Ken-
nistransfer. Naast adviesdiensten voor het 
bedrijfsleven, heeft dit bedrijf de taak de 
beroepspraktijk in de opleidingen te bren-
gen. En als de HAS groeit, moet HAS Ken-
nistransfer dus meegroeien.
Maar ook HAS Kennistransfer heeft last 

van de stagnerende economie. De 
organisatie zoekt daarom niet 
meer actief naar projecten die niet 
in het onderwijssysteem passen. 
De focus ligt op opdrachten met 
studenten. Daarnaast wordt inge-
zet op de tweede poot onder de 
organisatie: cursussen en oplei-
dingen. “Uiteindelijk is dat onze 
expertise als onderwijsinstelling”, 
verklaart de directeur. Delen van 

de tweejarige MBA Agrofood, die werd 
aangeboden via het Anton Jurgens insti-
tuut, komen als losse cursussen in het pro-
gramma. Voor de MBA zelf bleek te weinig 
markt te bestaan en deze verdwijnt, evenals 
de naam Anton Jurgens Instituut.

Toekomstige HAS’er
HAS Hogeschool profileert zich wel in 
Fhealinc, een samenwerkingsverband met 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ZLTO en de 
gemeente ’s-Hertogenbosch op het snijvlak 
van Food & Health, waarbinnen product-
ontwikkeling met bedrijven wordt opge-
pakt. Fhealinc draagt bij aan de toekomsti-
ge HAS’er, meent Pouwels. “Het helpt de 
student om zijn vak in het perspectief van 
de consument en gezondheid te plaatsen. 
Innovatief zijn betekent ook nadenken over 
die consument.”
Verder gaat economisch duurzaam – naast 
de kostprijs ook verduurzaming meenemen 
– een plaats krijgen in het denk- en hande-
lingskader van de HAS’er. “In onderwijs-
land is men geneigd om daar een nieuw 
‘vakje’ van te maken. Dat willen wij niet. 
Duurzaamheid moet bij de studenten in de 
genen gaan zitten. Van jaar een tot en met 
vier komen ze het tegen, net zoals econo-
misch denken en innovativiteit in alle 
opleidingen verweven zit.”

• Carina Grijspaardt-Vink • 

‘ Studenten  
moeten met 
voorlopers en 
innovators  
aan de slag’

dick pouwels, voorzitter van het College van Bestuur, ziet Has Hogeschool met de vestigingen in den Bosch 

en venlo groeien tot 4.000 studenten in 2020. 

Nieuwe HAS-vestiging  
in Venlo
HAS Hogeschool startte dit schooljaar in 
Venlo met zo’n 100 studenten, verdeeld 
over twee opleidingen: Toegepaste biologie 
en Voeding & Gezondheid. In 2014 komt er 
ook een foodopleiding. Voedingsmiddelen-
technologie krijgt een ander accent met de 
nadruk op verse voedingsmiddelen, een 
bedrijfstak die groot is in Noord-Limburg.    
In 2020 moet de Venlose school 800 tot 
1.000 studenten tellen.
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