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‘De schakel tussen het bedrijfsleven en onderwijs’
Tot Ziens!
Mijn periode als kennismaker paard zit er al weer op. De afgelopen 6 maanden
zijn voorbij gevolgen. Ik heb met heel veel plezier de functie van kennismaker
paard mogen vervullen. Ik heb nieuwe mensen leren kennen en heb mogen mee
werken aan een aantal leuke projecten. Ik wil iedereen met wie ik heb mogen
samenwerken in deze periode heel erg bedanken!
Voor mij is dit niet alleen een afsluiting van mijn tijd als kennismaker paard maar
ook van een hele leuke periode als student aan de HAS. Nu begint het ‘echte’
leven. Het kennismaker zijn heeft mij geleerd dat veel balletjes hooghouden
best mogelijk is dus dat blijf ik voorlopig nog even doen. Ik blijf actief betrokken
bij de website voervergelijk.nl en ondertussen wil ik ook mijn eigen
onderneming beginnen. Ik ben heel nieuwsgierig om te ontdekken hoe mijn
toekomst zich gaat vormgeven. Nu ik geen student meer ben, kunt u mij privé
bereiken op stefanie_schotlens@live.nl
Tot ziens! Stefanie Scholtens

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:
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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.

Februari 2016

Nieuwsbrief Kennismaker Paard
fdf

Nieuwe kennismaker
Mijn naam is Marie-Catrien Jansen, ik ben momenteel Kennismaker
Paard. Vanaf jongs af aan geniet ik al van de paardensport. Samen met
mijn broer en mijn vader zijn wij bezig met de ontwikkeling van een
jong manegebedrijf. Ik vind het geweldig om naast zelf te kunnen
genieten van de paardensport ook andere in aanraking te brengen met
deze geweldige sport.

Als Kennismakers ben je de schakel tussen het bedrijfsleven,
onderzoek, maatschappij en onderwijs in verschillende sectoren. Wij
leggen duurzame verbindingen en zorgen ervoor dat de kennis en
kunde vanuit de HAS bij verschillende partijen terecht komt. Door het
steeds groter wordende netwerk, kunnen wij het onderwijs voor
studenten interessanter maken. We werven steeds meer real-live
projecten bij ‘echte’ opdrachtgevers en krijgen vaak verzoeken vanuit
het bedrijfsleven voor stagiaires

Contactgegevens
Marie Catrien Jansen
06-17824745
kennismakerpaard@has.nl
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Studenten en docenten op
Spoga beurs 2016
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. Ook heeft de
kennismaker paard hier een presentatie
mogen geven over de generatiekloof die
ontstaan is tussen de ondernemers in de
ruitersport retail en hun consumenten.
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 mogelijk zijn. Ook dit jaar
was het weer een echte eye-opener voor
een aantal studenten.
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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. Zij zijn afgelopen week van start gegaan met hun beroepsopdracht. De opdrachten die door de paard
geïnteresseerde studenten worden uitgevoerd worden hieronder kort toegelicht.
Nationaal ruiteronderzoek: Dit jaar ligt de focus op kwalitatief onderzoek met als doel: inzicht krijgen in ruiterbehoeften
(Waarom doen ze de dingen die ze doen. Wat missen ze? En hoe zien ze de toekomst?). Daarnaast willen we met hippische
ondernemers (primair, toeleverancier en retail) in gesprek over de toekomst: wat zijn op dit moment grote mega-trends?
Wat voor invloed kunnen deze trends hebben op de hippische sector? Wat betekent dit dan voor ondernemers? Het
resultaat van het Nationaal Ruiteronderzoek 2016 is een toekomstvisie op de hippische sector in 2025. De informatie wordt
verzameld via twee (evt. 3) deelprojecten: 1) focus ruiters, 2) focus ondernemers (evt te verdelen in primair en
toeleveranciers/retail).
Opdrachtgevers: Lectoraat Innovatief Ondernemen id Paardenhouderij, FNRS, KNHS en FGHSKennismaker 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.
Ook is er een opdracht waarbij studenten opzoek gaan naar een nieuw verdien model voor fokkers. Heeft ideeën of wilt u
graag zelf iets uitgezocht hebben neem dan geheel vrijblijvend contact op met de kennismaker paard. Wij zullen dan
samen kijken naar de mogelijkheden.

Hippische agenda 2015-2016

 26 februari jonge paarden rijden door Johan Hamminga en Diederik van Silfhout
(KNHS)
 17 maart opbouw van de opleiding van een menpaard (KNHS)
 10 t/m 13 maart Indoor Brabant
 30 Maart Open avond HAS
 6 –8 Mei Animal Event
 29 Mei Nationaal Scholen Concours
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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