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‘De schakel tussen het bedrijfsleven en onderwijs’
Druk baantje
De tijd gaat snel en wij zijn inmiddels al weer een aantal maanden actief als Kennismakers Paard actief. En dit ‘drukke
baantje’ bevalt ons uitstekend. Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van onze activiteiten. Zo zijn wij
nog steeds bezig met het Nationaal Ruiteronderzoek, wat in februari geanalyseerd gaat worden. Naast dit onderzoek
loopt er nog een andere afstudeeropdracht, voor Stichting Limburg Paardensport.
Als schakel tussen bedrijven en het onderwijs boeken we succes. Regelmatig brengen wij studenten in contact met
verschillende bedrijven, waarbij zij aan de slag kunnen in de vorm van een stage, project of afstudeeropdracht. Maaike
de Wijs is hier een voorbeeld van. Ook krijgen we steeds meer paardenliefhebbers op de opleiding Toegepaste Biologie,
die graag deze passie combineren met hun opleiding en op zoek zijn naar een stage.
Wilt u meer weten hierover, lees dan verder!

Rowie Rooth en Annelore Teurlings

Wat doet de Kennismaker?
De Kennismaker Paard is een doorlopend afstudeerproject van HAS
Hogeschool en wordt elk half jaar ingevuld door een vierdejaars student
van de opleiding Dier- en Veehouderij of Bedrijfskunde & Agribusiness. De
kennismaker is de schakel tussen bedrijven en het onderwijs.
Voor u:





U kunt de kennismaker benaderen voor vraagstukken, opdrachten
of onderzoeken die u graag door studenten uitgevoerd wil hebben,
dit kunnen ook evenementen zijn.
Als u op zoek bent naar stagiaires voor een opdracht, onderzoek of
om mee te laten werken.
Voor vragen over onderzoeken die uitgevoerd zijn en de Hippische
Monitor.

Nationaal Ruiteronderzoek 2014!
Tijdens Horse Event is het Nationaal Ruiteronderzoek 2014 gestart! Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd om meer
inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen in de hippische sector. De resultaten worden verwerkt in de Hippische
Monitor.
Dit jaar staat het onderzoek in het teken van motivatie, informatie (offline versus online) en bestedingen. Oftewel:
"ruitergedrag". Alle paardensporters in Nederland kunnen online een enquête invullen. Hoe meer respons, hoe groter
de betrouwbaarheid. Daarom willen we u graag vragen deze link te delen binnen uw netwerk!

www.thesistools.com/Ruiteronderzoek2014
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Bedrijfsopdracht voor Stichting Limburg Paardensport
Stichting Limburg Paardensport heeft HAS KennisTransfer een vraag gesteld. Zij wilden graag een kennisplatform
creëren door kennisdeling bij jonge ondernemers. Momenteel word deze opdracht uitgevoerd door een aantal
studenten aan de HAS in de vorm van een afstudeeropdracht.
Het kennisplatform startte met het organiseren van een masterclass met het thema: ‘Hippisch ondernemerschap
Handels- en trainingsstallen Limburg’. Deze masterclass bestond uit drie sessies voor jonge ondernemers en een
symposium op Jumping Indoor Maastricht (JIM). Dit gaf de jonge ondernemers die deelnamen een unieke kans om hun
bedrijf te versterken en hun netwerk te vergroten. Deze eerste masterclass was een groot succes en Stichting Limburg
Paardensport en HAS KennisTransfer werken nu samen aan een opzet voor een volgende masterclass met een nieuwe
groep ondernemers. De Masterclass is een initiatief van Stichting Limburg Paardensport in samenwerking met de LLTB
Vakgroep Paardenhouderij is mede mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel.
Meer weten over deze masterclass of een ander afstudeeropdracht, mail de kennismaker!

Opleiding Toegepaste Biologie

Open dag HAS Hogeschool

HAS Hogeschool leidt studenten op binnen de sectoren agro, food en groene
ruimte. Een van de opleidingen is Toegepaste Biologie, een opleiding die voor
de hippische sector ook interessant is.

Zaterdag 15 november 2014
presenteerde HAS Hogeschool Den
Bosch zich aan de toekomstige
studenten.

Studenten die de opleiding toegepaste biologie volgen, worden opgeleid voor
het uitvoeren van toegepast onderzoek en het geven van advies hierin. Binnen
de opleiding staat niet alleen het werven van kennis, maar ook het toepassen
hiervan centraal. En dit doen ze natuurlijk het liefst in de praktijk. Jaarlijks
voeren studenten opdrachten uit voor het bedrijfsleven in de vorm van stages,
projecten en een afstudeeronderzoek. Voor de hippische sector betekent dit
bijvoorbeeld gedragsonderzoek bij paarden, onderzoek naar voeding,
onderzoek naar vruchtbaarheid en voortplanting. Voorbeelden van
stageopdrachten zijn: onderzoek naar de biomechanica van het paardenbeen
(spierwerking) en de fitheid van de ruiter, het komen tot een ruiterspecifieke
fittest en trainingsprogramma.

Met meer dan 2000 bezoekers was
het een drukte van belang op de
vestiging in Den Bosch. Scholieren
kiezen naast alle digitale manieren,
toch ook voor een real-life bezoek,
voordat zij een keuze maken.

Steeds meer studenten willen deze studie combineren met hun passie voor
paarden en kloppen aan bij de kennismaker. Daarom zijn wij ook op zoek naar
opdrachten of stageplaatsen.
Bent u ondernemer van of werkzaam binnen een onderzoeksinstituut,
universiteit, overheden als waterschappen en provincies of een heel ander
bedrijf? Wellicht is het voor u interessant om uw onderzoek in samenwerking
met een student Toegepaste Biologie uit te voeren. Wilt u meer informatie
hierover, mail dan de kennismaker.

Ook het ‘paard-onderwijs’ was
vertegenwoordigd op de open dag.
Kennismaker Paard Annelore
Teurlings gaf een aantal
presentaties waarin zij vertelde
over haar studieloopbaan en dat je
dus wel degelijk veel over en in de
hippische sector kunt leren.
Ook studievereniging HAS Hippique
was aanwezig. Scholieren kregen
hier te horen hoe meer aan je
studie kunt toevoegen door bij een
studievereniging te gaan. Veel
leuke en enthousiaste reacties
volgde. Een geslaagde dag dus!

Kennismakerpaard@has.nl
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Successtory
De Kennismaker Paard is er om het bedrijfsleven met het onderwijs te koppelen. Regelmatig komen studenten vragen
voor een stage of komt er een opdracht of verzoek vanuit het werkveld. Hieronder een van de ‘successtories’ van de
Kennismaker Paard!
Ik was op zoek naar een leuke, leerzame stage in de paardensector voor mijn tweede stageperiode. Omdat ik in WestBrabant woon en er in mijn buurt niet veel secundaire bedrijven binnen de sector zijn, was ik best een tijd op zoek naar
een stage. Via de Kennismaker Paard ben ik bij PSC Den Goubergh terecht gekomen. Mijn stagebegeleider was in contact
gekomen met de Kennismaker, omdat ze op korte termijn op zoek waren naar een stagiaire die hen kon ondersteunen
tijdens de drukke decembermaand. Toen ik de mail van de Kennismaker las, heb ik direct contact gezocht om een
afspraak te plannen. Het ging allemaal erg snel, en mijn huidige stagebegeleider was blij dat er zo snel iemand
beschikbaar was.
Ik kende PSC Den Goubergh zelf nog van vroeger als manege, maar tegenwoordig is het geheel op de organisatie van
evenementen gericht, waardoor het mogelijk was voor mij om hier een stage te voldoen. Momenteel zijn de
voorbereidingen bezig voor de nationale en internationale wedstrijden en de Christmas Show wat een aantal weekenden
duurt. Ik mag ontzettend veel zien en leer hierdoor ook veel dingen op het gebied van evenementen organisatie.
Daarnaast krijg ik ook de mogelijkheid om een stage opdracht uitvoeren die verplicht is in mijn leerjaar. Ik ga onderzoek
uitvoeren met betrekking tot de sponsoring, waar PSC Den Goubergh natuurlijk veel mee te maken heeft. Ook mag ik
ondersteunen bij het oprichten van een Businessclub voor verschillende relaties van PSC Den Goubergh.
Als laatste wil ik de Kennismaker hartelijk bedanken voor het snelle handelen. Bij mijn stagebedrijf zijn ze erg blij met de
ondersteuning tijdens de drukke tijd en het is ontzettend leuk om zo in de praktijk met een opdracht ernaast heel veel te
zien en te leren over de evenementen organisatie. Zeker een "successtory" dankzij Kennismaker Paard!
Maaike de Wijs, studente Dier- en Veehouderij, HAS Hogeschool

Hippische agenda 2014 - 2015





16 december 2014

Kerstborrel Stichting Kempenpaard bij Academy Bartels, Hooge Mierde

29 januari – 1 februari 2015 Jumping Amsterdam
4 – 7 februari 2015

KWPN Hengstenkeuring, ‘s-Hertogenbosch

Je vindt de Kennismaker Paard op:

Kennismakerpaard

@kennismaker

Kennismakerpaard

Heeft u nog leuke ideeën voor de Kennismaker, laat het de Kennismaker weten!
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een e-mail naar kennismakerpaard@has.nl
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