Nieuwsbrief Kennismaker Paard
‘De schakel tussen het bedrijfsleven en onderwijs’
Weer één Kennismaker Paard
Onze periode als Kennismakers Paard zit er al weer op. Wij
hebben met veel plezier deze periode het netwerk van de
Kennismaker bijgehouden en weer verbeteringen doorgevoerd
in de functie. Ook hebben we veel studenten en bedrijven aan
elkaar kunnen koppelen doormiddel van stages en opdrachten.
Annelore gaat verder met het afstuderen binnen een
beroepsopdracht. Rowie blijft de komende periode
Kennismaker, deze keer officieel als afstudeeropdracht. Bij haar
kunnen jullie terecht voor alle vragen en opmerkingen met
betrekking tot de activiteiten.

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.

Studenten en docenten op Spoga beurs 2015

De internationale vakbeurs voor de hippische Retail vindt tweemaal per jaar
plaats. De Koelnmesse in Köln is al enkele jaren de thuisbasis van Spoga Horse.
Afgelopen voorjaar editie hebben enkele studenten en collega’s van HAS
Hogeschool ook een bezoek gebracht aan deze beurs. Als HAS vinden we het
belangrijk dat studenten weten wat er in de sector gebeurt en zoeken we dit
in de praktijk op. Op Spoga Horse krijgen studenten een beeld van hoe het er
aan toe gaat in de ‘hippische Retail wereld’ en wat voor functies daar
beschikbaar zijn. Ook dit jaar was het weer een echte eye-opener voor een
aantal.

Nieuwsbrief Kennismaker Paard

Februari 2015

Nieuwsbrief Kennismaker Paard
Open dag HAS Hogeschool

Zaterdag
17
januari
2015
presenteerde HAS Hogeschool Den
Bosch
zich
wederom
aan
toekomstige studenten.
Doordat de toekomstige studenten
zich vanaf dit jaar eerder in moeten
schrijven voor een vervolgopleiding,
vond de open dag eerder plaats dan
voorgaande jaren. Ook tijdens deze
tweede open dag was het weer erg
druk. Ruim 1800 mensen brachten
een bezoek aan de locatie in Den
Bosch.
De hippische sector werd ook op
deze
dag
vertegenwoordigd.
Studievereniging HAS Hippique was
aanwezig met een stand en daar
kwamen veel leuke en enthousiaste
reacties op. Daarnaast presenteerde
HAS Hippique-lid en paard-student
Anneke van Uden aan de
toekomstige studenten wat je
allemaal kan leren over en in de
paardensector binnen de HAS.

Nationaal Ruiteronderzoek

Het aantal respondenten van het Nationaal Ruiteronderzoek stijgt gestaag.
De teller staat inmiddels op zo’n 4500 respondenten en gaat naar de 5000.
Het Nationaal Ruiteronderzoek wordt sinds 2013 uitgezet door HAS
Hogeschool. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in trends
en ontwikkelingen in de hippische sector. De resultaten hiervan worden
verwerkt in de Hippische Monitor, welke ook jaarlijks door HAS Hogeschool
wordt gemaakt.
Vorig jaar waren de vragen gericht op de motivatie bij de keuze van een
primair bedrijf. Dit jaar richten we ons meer op de motivatie, informatie
(online versus offline) en bestedingen binnen de secundaire bedrijven. We
willen hier graag het ruitergedrag mee in beeld brengen.
Voor een onderzoek is natuurlijk een zo groot mogelijk aantal respondenten
van de doelgroep nodig. Dit jaar zijn we goed op weg! De teller staan
inmiddels op zo’n 4500 respondenten en gaat richting de 5000. Vorig jaar
bleef de teller steken bij 1100, dik overtroffen dus.
Via deze weg willen we een aantal personen bedanken die voor deze grote
response hebben gezorgd. Dit zijn onder andere: de organisatie van Horse
Event, Epplejeck Nederland, Eisma Horses Media, FNRS en de forumstie
Bokt.nl. En daarnaast natuurlijk ook alle andere personen die het gedeeld
hebben via online en offline media.
Het Nationaal Ruiteronderzoek 2014 is nog tot 11 maart online in te vullen.
Hierna gaan de gegevens geanalyseerd worden en kunnen wordt de uitslag
van dit onderzoek verwerkt in de Hippische Monitor.

Successtory bij ZLTO
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!
Marinka Crielaard is werkzaam bij de ZLTO en zet zich onder andere in voor de paardenhouderij. Zij was op zoek naar een
stagiaire. Anneke van Uden vervult deze stage en Marinka is hier erg tevreden over.
Ze verteld: “Op 22 mei organiseert de ZLTO een ondernemersdag Paardenhoudrij. Een flinke klus! En daar konden we wel
wat hulp bij gebruiken. Via de Kennismaker Paard gingen we op zoek naar een stagiaire. Er kwamen genoeg
aanmeldingen wat ons in staat stelden om iemand te kiezen waarvan wij dachten dat die het beste bij de opdracht zou
passen. En dat is Anneke van Uden geworden, een goede keus. Anneke’s inzet is groot, ze heeft een grote mate van
zelfstandigheid, maar durft zich ook kwetsbaar op te stellen door het stellen
van vragen. Het is jammer dat Anneke niet tot het einde aanwezig kan zijn
en de Ondernemersdag dus niet binnen haar stageperiode valt. Uiteraard is
Anneke en iedereen die geïntereseerd is van harte welkom om de ZLTO
Ondernemersdag Paardenhouderij te bezoeken. Houdt onze informatiekanalen in de gaten.”
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Beroepsopdrachten binnen de HAS van start
Studenten werken het laatste half jaar van hun studieloopbaan aan een beroepsopdracht. Deze opdrachten worden
geworven uit het bedrijfsleven. Jaarlijks starten honderden studenten aan de HAS met een project als hun
afstudeerproject. In de richting paardenhouderij studeren dit komende half jaar zeven studenten af. Zij zijn afgelopen
week van start gegaan met hun beroepsopdracht.
We willen u graag op de hoogte brengen van de BO’s die starten op het gebied van paard.
- Nationaal Ruiteronderzoek: Dit onderzoek is door de Kennismaker Paard uitgezet in verschillende media. Het is een
jaarlijks terugkerend onderzoek wat wordt uitgevoerd door studenten van de HAS. Tijdens dit BO worden de gegevens
geanalyseerd en worden hier trends en ontwikkelingen uitgehaald.

- Opleidingsplan Limburg: Er wordt een vervolg gegeven aan een eerder onderzoek wat uitgevoerd is door Sectorraad

Paarden en HAS Kennistransfer. Hierin is onderzocht welke competenties een Hippisch Medewerker zou moeten hebben.
Er is een blauwdruk opgesteld. In navolging op dit onderzoek wil provincie Limburg in beeld krijgen wat de werkelijk
opleidingsbehoefte is van de sector. Het onderzoek moet antwoord geven hoe het huidige onderwijs beter kan
aansluiten op de praktijk, welke lesvormen daarbij passen en of er behoefte is aan specifieke opleidingslokaties. HAS
voert het onderzoek samen met Citaverde College en Stichting Limburg Paardensport uit.

- Kennismaker Paard: De Kennismaker Paard is een ook een beroepsopdracht die wordt uitgevoerd in opdracht van HAS
Hogeschool en het Trendpanel Paard. Deze student onderhoudt het netwerk en verbindt het onderwijs met bedrijfsleven
binnen de hippische sector.

Hippische agenda 2014 - 2015

•
•
•
•
•
•

3 maart

Kennisdag Paard, Ermelo

12 – 15 maart

Indoor Brabant, Den Bosch

18 maart

HAS Carriéredag, Den Bosch

19 maart

Open avond HAS Hogeschool, locatie Venlo

26 maart

Open avond HAS Hogeschool, locatie Den Bosch

26 maart

•
•
•

Uitreiking awards ‘Horses product van het jaar’ en ‘Horses ruitersportwinkel van het jaar’,
Apeldoorn, alleen op uitnodiging.

25 april

Excellent Dressage Sales, Hooge Mierde

8, 9 en 10 mei

Animal Event, Beekse Bergen Hilvarenbeek

29 mei

Nationaal Scholenconcours, Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

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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