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Scholing voor food  
professionals in trek

behouden door cases uit de praktijk in te 
brengen.” HAS Kennistransfer en Bedrijfs-
opleidingen streeft ernaar om zich continu  
te verbeteren en de kwaliteit te bewaken. 
“Uit de CEDEO-erkenning, een belangrijk 
keurmerk om de kwaliteit van cursussen aan 
te tonen, blijkt dat HAS Kennistransfer en 
Bedrijfsopleidingen hierin slaagt. Al sinds de 
jaren negentig behaalt HAS Kennistransfer 
en Bedrijfsopleidingen een hoge score: in 
2013 een 8,8”, zegt Grandia. 

Praktijkgericht
“We willen de cursussen uiteindelijk nog 
diepgaander en praktijkgerichter maken.” 
Nog meer inspelen op de behoeften van het 
bedrijfsleven dus. Net als in het reguliere 
onderwijs wil HAS Kennistransfer en 
Bedrijfsopleidingen de cursisten meer all-
round opleiden. De cursussen helpen cursis-
ten in hun verdere carrière. “We horen terug 
dat ze serieuzer worden genomen als 
gesprekspartner en bij meer projecten  
worden betrokken”, zegt Walet. 
Van Stiphout zal zijn certificaatstudie in 
augustus of september gaan afronden. En 
dan? Een nieuwe uitdaging bij GNT lijkt 
hem wel wat.

Na bijna 25 dienstjaren bij kleurende levens-
middelenproducent GNT in Mierlo wilde 
Ton van Stiphout zijn proceskennis verder 
uitbreiden. Hij besloot de tweejarige Certifi-
caatstudie Voedingsmiddelentechnologie 
van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidin-
gen te volgen, die inmiddels bijna is afge-
rond. “Je begrijpt nu gewoon beter waar je 
mee bezig bent, wat er in het proces gebeurt”, 
vertelt hij. De Brabander wil met zijn ver-
gaarde kennis graag iets gaan betekenen 
voor GNT. “Ik denk dat de combinatie van 
25 jaar ervaring en een technologische op-
leiding van toegevoegde waarde kan zijn 
voor het groeiende GNT.”
Van Stiphout koos voor de gehele Certifi-
caatstudie Voedingsmiddelentechnologie, 
maar binnen de studie zijn ook aparte cur-
sussen te volgen die ieder een certificaat 
opleveren: Vleestechnologie, Zuiveltechnolo-

Informatie
Er zijn vier startmomenten voor de cursus-
sen van de Certificaatstudie Voedingsmid-
delentechnologie. Het gaat om data in sep-
tember, november, februari en april. Meer 
informatie en het complete aanbod op: 
www.haskennistransfer.nl

om bedrijven optimaal te 
bedienen, biedt has kennis-
transfer en bedrijfsopleidingen 
onder andere cursussen op 
maat aan. door de modulaire 
opbouw van de Certificaatstu-
die voedingsmiddelentechno-
logie kan de foodprofessional 
een flexibel op maat gesneden 
traject samenstellen. de cur-
sussen microbiologie en basis 
proceskunde zijn veruit het 
populairst, onder andere door 
maatschappelijke ontwikkelin-
gen. “er is veel vraag naar de 
cursus basis proceskunde om 
kosten te besparen.”

gie, maar ook Basis Proceskunde en Proces-
ontwikkeling. Het komt vaak voor dat men-
sen op één certificaat intekenen. Gaandeweg 
komen ze er dan achter dat ook de andere 
cursussen wel erg interessant zijn, om er ver-
volgens meerdere te gaan volgen, vertelt 
Connie Walet, één van de cursusleiders van 
de studie. “Er is veel vraag naar certificaten 
als Basis Proceskunde. Bedrijven streven 
ernaar processen te optimaliseren om zo 
kosten te besparen”, vervolgt projectmanager 
Francis Grandia. Maar ook de cursussen 
Basis Microbiologie, Basis Biomoleculen en 
Voedselingrediënten zijn populair. 

Afstemming bedrijfsleven
Het is van belang dat de cursussen goed wor-
den afgestemd op de behoeften van bedrij-
ven. Dat zit wel goed, benadrukken Grandia 
en Walet. Docenten begeleiden stages en 
afstudeeropdrachten van studenten van de 
dagopleiding Voedingsmiddelentechnologie 
van HAS Hogeschool waardoor ze veel con-
tact hebben met het bedrijfsleven. Zo weten 
ze wat er speelt. Grandia: “We zijn erg prak-
tijkgericht en die praktische inslag willen we 
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