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KAN HAS HOGESCHOOL MIJN BEDRIJF VERDER HELPEN?
U heeft een vraag en weet niet waar u hiermee terecht kunt?
U staat voor een uitdaging, maar weet niet precies hoe die aan te gaan?
Wellicht herkent u zich in één van de volgende zaken:
• ik wil innoveren, maar ik weet niet precies hoe;
• ik weet wel hoe te innoveren maar ik heb er de tijd en menskracht niet voor;
• er gaat steeds iets mis in het productieproces en ik kom er maar niet achter waar het 

aan ligt;
• ik zou graag mijn exportmogelijkheden in kaart willen brengen, maar hoe begin ik;
• ik heb uitbreidingsplannen en wil dat graag eerst goed doorgerekend hebben voor-

dat ik financiering ga zoeken;
• duurzaam produceren wordt van mij gevraagd maar er is zoveel onduidelijk op dat 

thema. Hoe krijg ik daar meer inzicht in;
• ik kan moeilijk aan hoger opgeleid personeel komen;
• mijn bedrijf heeft niet het gewenste imago op de arbeidsmarkt. 

Dit soort uitdagingen en vraagstukken gaan onze studenten en docent-adviseurs 
graag met u aan. Met onze expertise en enthousiasme zorgen wij voor een passend 
eindresultaat.



ONDERWIJSPROJECTEN 
Uw uitdaging wordt in het onderwijs in het eerste en tweede jaar als real-lifecase 
gebruikt en door studenten uitgewerkt.

STAGES 
U biedt een student de mogelijkheid om voor langere tijd dagelijks de praktijk van 
uw bedrijf aan den lijve te ondervinden. Voor beide partijen kan dit een mooie 
win-win situatie zijn.  Uw bedrijf zorgt voor een stukje begeleiding van deze jonge 
professional, die op zijn beurt met een frisse blik naar uw bedrijf kijkt. 
Lees meer over hoe de stages bij HAS Hogeschool geregeld zijn op 
www.has.nl/nl/stages

AFSTUDEERPROJECTEN
Als proeve van bekwaamheid voeren studenten van HAS Hogeschool, net voordat 
ze de arbeidsmarkt opgaan, een afstudeerproject uit waarbij uw uitdaging centraal 
kan staan. We creëren hierbij voor de student een professionele aanpak: de 
planning, werkwijze, doelstellingen en het op te leveren resultaat worden van te 
voren contractueel met u vastgelegd. Gedurende de looptijd van het project vindt 
regelmatig overleg en afstemming plaats. 
Lees meer over onze afstudeerwerkwijze op www.has.nl/nl/afstuderen

BEDRIJFSOPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
HAS Hogeschool is ook dé opleider voor professionele doeners op hbo-niveau. 
We ondersteunen professionals bij hun ambitie te groeien in hun loopbaan. 
Onze bedrijfsopleidingen komen tot stand in nauwe afstemming met partners en 
opdrachtgevers.



DE AANPAK VAN HAS HOGESCHOOL IN VENLO
Studenten van de HAS in Venlo gaan vanaf dag 1 verder dan de theorie en het 
klaslokaal. Door een intensieve samenwerking met circa 100 partnerbedrijven in de 
regio worden theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. Studenten:  

• werken real-lifecases uit in onderwijsprojecten;
• doen stages bij meerdere bedrijven in binnen- en buitenland;
• voeren toegepast, praktijkgericht onderzoek uit op en met bedrijven;
• gaan op excursie naar bedrijven; 
• krijgen les van gastdocenten uit de praktijk.

Een aantal partnerbedrijven:
• ZON Fruit & Vegetables
• Claessens-Jenniskens Pluimveebedrijven
• Beej Benders
• ABAB
• Vaste Planten Kwekerij Maatschap Lucassen

Kijk op www.has.nl/nl/partnerbedrijven-limburg voor een overzicht van al onze 
huidige partnerbedrijven. 

Kortom, studenten en docent-adviseurs van HAS Hogeschool werken graag en 
intensief met u samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en advies.



OVER HAS HOGESCHOOL
HAS Hogeschool is een tophogeschool en het dynamisch expertisecentrum in de 
sectoren agro, food en leefomgeving met twee vestigingen: Den Bosch en Venlo. 
We richten ons niet alleen op het opleiden van jonge mensen en professionals 
die hun kennis en ervaring willen vergroten, maar ook op het samenwerken 
met voorlopers uit een sector die ertoe doet. Dit vormt de basis voor ons unieke 
HAS-concept waarin studenten en professionals samen continu werken aan 
innovatieve praktijkgerichte oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en 
morgen.

Lees meer over HAS Hogeschool en onze projecten op 
www.has.nl/nl/topprojecten  



CONTACT
HAS Hogeschool, vestiging Venlo

Spoorstraat 62
5911 KJ Venlo

(088) 890 38 99
bedrijven@has.nl
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