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Handvatten voor 
veranderingen 

Langere hbo-trajecten en kortlopende  
praktische opleidingen in kwaliteitszorg 
zijn ruim voorhanden. Dat constateerden  
opleider N&S en HAS Kennistransfer en  
Bedrijfsopleidingen, onderdeel van HAS 
Hogeschool, een aantal jaren geleden.  
“Juist in het tussengebied zijn er mogelijk-
heden. Daar is sprake van een grote vraag 

‘Er wordt je continu een spiegel voorgehouden’
Germa van Maurik is van huis uit voedingsmiddelentechnoloog, maar al ruim vijftien jaar 
werkzaam als kwaliteitsmanager. Momenteel vervult ze deze functie bij WSP Food in 
Beuningen. Van 16 september vorig jaar tot en met 9 juni van dit jaar nam ze deel aan 
de opleiding Quality and Business Improvement in Food van HAS Hogeschool en N&S. 
Van Maurik zag het vak zich ontwikkelen van een praktisch beroep met veel controles op 
de werkvloer naar een strategische functie. Ze wist al die jaren bij te blijven. Ook in de 
toekomst wil ze aansluiting vinden bij de laatste ontwikkelingen, een reden om deel te  
nemen aan de opleiding. 
Van Maurik heeft veel gehad aan de gesprekstechnieken: hoe formuleer je mondeling en 
schriftelijk. “Er wordt je continu een spiegel voorgehouden.” Bleef ze voorheen vaak op de 
achtergrond en werkte ze meestal alleen, tegenwoordig treedt ze meer op de voorgrond 
en lost ze zaken op met het team. Ze kan het kwaliteitsbeleid van WSP nu beter uitdra-
gen. “Ik had nooit duidelijk een doel voor ogen en nu wel. Ik denk van tevoren meer over  
dingen na en bekijk wat nodig is om het doel te bereiken”, verklaart ze. Het voordeel is 
ook dat er minder hoeft te worden bijgestuurd. Verder bevalt het teamwork haar. “Het 
team wijst me op zaken, we doen het samen. Zo krijg je ook commitment van de groep.” 

Het vak van kwaliteitsmanager ontwikkelt zich razendsnel  
en wordt steeds breder. De opleiding Quality and Business  
Improvement in Food, die haar derde jaargang ingaat, biedt  
handvatten om mee te gaan in de veranderingen. Docent  
en cursusleider Jac Giesen van HAS Hogeschool en Pepijn 
Mols, cursusleider van N&S Quality Consultants, geven uitleg.

Kwaliteitsmanagers leren van elkaar 

Dat vraagt andere competenties. “Wij  
willen medewerkers meekrijgen in de ver-
anderingen”, vult Mols aan. In de opleiding 
Quality and Business Improvement in 
Food passeren alle deelaspecten de revue.

Verbeteren proces
Typische kwaliteitsonderwerpen zoals audi-
ten, arbo & milieu en risico-analyse maken 
deel uit van de leerweg. Relatief nieuw is 
het onderdeel Business Improvement. Een 
kwaliteitsmanager wordt geacht mee te  
denken over het terugdringen van verliezen 
en zo efficiënt mogelijk produceren. Bij de 
grote bedrijven zit dit aspect al grotendeels 

op kwaliteitsgebied”, constateert Giesen. 
Was kwaliteitsmanagement voorheen 
vooral een interne aangelegenheid, tegen-
woordig treden bedrijven er steeds vaker 
mee naar buiten. Dat een kwaliteitsmana-
ger meegaat op klantenbezoek is niet meer 
ongewoon. Ook extern moet het kwali-
teitsbeleid aantoonbaar worden geborgd. 
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Alle cursisten die in 2014 startten met Quality and Business Improvement in Food zijn geslaagd. 

in de functie ingebakken, maar voor het 
mkb is dit relatief nieuw, geeft Giesen aan. 
Didactisch gezien richt de opleiding zich op 
de dagelijkse werkpraktijk. “Wat je leert, 
kun je de dag erna meteen in praktijk bren-
gen”, aldus Mols. Tijdens de leerweg steken 
de cursisten veel van elkaar op. Kennis uit-
wisselen – van praktische toepassingen  
tot verbetermogelijkheden – krijgt volop  
aandacht. Het is niet zo dat alleen de  
kleine bedrijven van de grote leren. Een 
multinational heeft al een uitgebreid kwali-
teitssysteem waaruit de mkb’ers van de  
opleiding zaken kunnen halen die voor  
hen relevant zijn. “Een deelnemer uit een 
mkb-bedrijf kijkt heel selectief wat hij  
nodig heeft. Dat dwingt de cursist van de 
multinational om zijn eigen systeem en de 
toegevoegde waarde daarvan nog eens goed 
onder de loep te nemen”, meent Giesen. 

Persoonlijke benadering
Quality and Business Improvement in Food 
sluit aan op de persoonlijke behoefte van de 
cursisten. De opleiding is niet voor iedereen 
geschikt. Het kan zijn dat de potentiële cur-
sist te weinig werkervaring heeft of dat de 
leerweg gewoon niet passend is. Er vindt 

om die reden een uitgebreide intake plaats. 
“Het gaat om persoonlijke vaardigheden: 
welke competenties heeft de cursist nodig 
en waar kan hij zich ontwikkelen”, zegt 
Mols. “Heeft iemand bijvoorbeeld moeite 
met luisteren of met assertief zijn, dan 
wordt dit gekoppeld aan een opdracht om 
deze eigenschappen te verbeteren. In de  
klas krijgt de cursist handvatten, zoals 
rollenspellen, om dit te bewerkstel ligen. 
De deelnemers houden een reflectieverslag 
bij dat ze aan mij terug koppelen. Ik geef 
hier feedback op of geef ze een model dat 
inzicht geeft in een situatie.” 

Praktijkopdrachten
De leerweg bestaat uit drie blokken (zie  
kader Quality and Business Improve-
ment). Tijdens ieder blok werken de cur-
sisten aan praktijkopdrachten in een van 
hun bedrijven. Giels en Mols letten wel 
op de samenstelling van de groepen. Dit 
moet uitwisseling van bedrijfsgevoelige 
informatie tegengaan. Om het leereffect 
te vergroten, wordt ernaar gestreefd ver-
tegenwoordigers uit de hele keten in een 
groep te hebben. “Iedereen wilde tijdens 
een praktijkopdracht bij de retailer in de 

groep. Het is natuurlijk interessant wat de 
retail van de rest van de keten verwacht”, 
lacht Giesen. Een van de praktijkopdrach-
ten vond plaats bij een hagelslagfabrikant, 
waar een van de cursisten werkt. Die kreeg 
klachten dat er in het ene pak meer funnies 
zaten dan in het andere. Het bleek dat het 
veelvuldig vervoeren van de bulk zorgde 
voor ontmenging. De oplossing was de  
funnies aan de lijn per pak te mengen. “De 
andere cursisten stellen vragen over hoe de 
productie is georganiseerd. Je krijgt er als 
bedrijf eigenlijk een gratis adviesteam bij”, 
merkt Giesen op. 

MVO
Ieder jaar passen HAS Kennistransfer en 
N&S de leergang aan de laatste inzichten en 
wensen van cursisten aan. Zo maakte de 
nieuwe BRC 7-norm deel uit van de afge-
lopen jaargang. En in de leergang die in  
september start, krijgt maatschappelijk  
verantwoord ondernemen bijvoorbeeld  
een grotere rol. Mols: “MVO komt steeds 
vaker terecht op het bordje van de kwaliteits-
manager. Wij leren hoe hiermee om te gaan.”

• MAURICE DE JONG •

Quality and Business 
Improvement in Food
De stelregel van deze leergang is dat leren 
op werken moet lijken. Opdrachten vinden 
plaats binnen de eigen beroepspraktijk en 
die van medecursisten. De post-hbo-oplei-
ding is geschikt voor de kwaliteitsmanager 
van morgen die naast kennis ook vaardig-
heden nodig heeft. Er zijn drie onderdelen: 
Quality Assurance, Quality Control en  
Improvement. De leerweg, ontwikkeld door 
HAS Hogeschool en N&S, start elk jaar in 
september met maximaal 20 deelnemers en 
kent een doorlooptijd van negen maanden. 
Na afloop ontvangen de cursisten het post- 
hbo-certificaat ‘Quality and Business Im-
provement in Food’ van HAS Hogeschool.  
De onderwijsinstelling biedt ook bedrijfs-
opleidingen aan zoals Basis Microbiologie, 
Levensmiddelenmicrobiologie en Kwaliteit 
in Bedrijf. Meer informatie:  
www.haskennistransfer.nl/food. 


