over het nieuws

Trimester in andere cultuur
Met Nederlandse zuivel- en veeteeltdocenten wordt een Saoedisch
trainingscentrum opgezet. Voorlopig komen alleen mannen in aanmerking
voor uitzending.

bij Hans Blankestijn of bij
Cinop.

Docenten naar
Saoedi-Arabië
AOC Raad en Cinop zijn een
project in Saoedi-Arabië gestart.
Ze ondersteunen een
trainingscentrum van een grote
zuivelproducent in het
woestijnland. Nu worden
vakdocenten geworven.

AOC Raad en Cinop werven vakdocenten die hun kennis van
bijvoorbeeld zuivel of pluimveehouderij in Saoedi-Arabië willen
overdragen. Op een voorlichtingsbijeenkomst eind november waren er volgens de AOC
Raad zo’n twintig geïnteresseerden voor een verblijf van
een trimester in het islamitische land.
Aan het opzetten van het
trainingscentrum is een lange
voorbereidingsperiode voorafgegaan, want de vraag om
trainingsondersteuning kwam
al in 2009, vanuit de MBO Raad.
Hans Blankestijn, verantwoordelijk voor internationalisering
bij de AOC Raad, is inmiddels
twee keer in het land geweest
voor oriëntatie en overleg. Tijdens het acquisitietraject kwamen ook Saoedische delegaties
naar Nederland. Zij bezochten
onder meer trainingsfaciliteiten van PTC+ en AOC Friesland.
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Vakdocenten nodig
Het Dairy Foodprocessing
Polytecnic (DFP) is een opleidingsinstituut dicht bij de
hoofdstad Riyadh, dat hoort bij
de grote, internationale zuivelproducent Almarai. Bedrijf en
instituut zoeken in het project
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niet alleen kennis over zuivelproductie, maar ook over meer
of minder verwante terreinen:
veeteelt van koeien en kippen,
onderhoud en reparatie op
boerderijen en in fabrieken en
technologische kennis rond
pluimvee en bakkerij. Want ook
pluimveebedrijven en -slachterijen en industriële bakkerijen
behoren tot de activiteiten van
de onderneming.
Niet alleen gaan Nederlandse docenten naar SaoediArabië, bijvoorbeeld voor een
periode van veertien weken,
ook zullen Saoedische docenten
naar Nederland komen voor
trainingen. Bedoeling is dat het
trainingscentrum – op mboniveau – vanaf september 2016
zelfstandig kan functioneren.
Met Saoedisch bedrijfsleven en
overheid wordt een tweeënhalfjarige opleiding ontwikkeld
waarin jaarlijks driehonderd
studenten onderwijs kunnen
volgen. wHet trainingscentrum
functioneert nu al met buitenlandse ondersteuning. Voor de
studenten lag de nadruk het
afgelopen jaar op algemene
vakken als Engels en ict. Nu zijn
dus vakdocenten nodig. Belangstellenden worden nog steeds
uitgenodigd zich aan te melden

Andere cultuur
De AOC Raad werkt in het
project samen met Cinop,
adviesbureau op het gebied van
opleiden en ontwikkelen. Voor
deze samenwerking is gekozen
na de internationale aanbesteding vanuit Saoedi-Arabië. Het
project heeft een looptijd van
vijf jaar en er is naar verwachting tien-vijftien miljoen euro
mee gemoeid.
Op de voorlichtingsbijeenkomst in november ging het
niet alleen over de lesinhoud,
maar ook over de cultuur, vertelt Blankestijn. “Mensen konden via Skype vragen stellen
aan een Nederlandse project
directeur, een van de mensen
die de hele projectperiode daar
zitten. Hele concrete vragen
over het dagelijkse leven.”
In het project in Saoedi-
Arabië kunnen geen vrouwelijke docenten terecht, alleen
mannen. “Vrouwen en mannen
zijn in deze maatschappij strikt
gescheiden”, zegt Blankestijn.
“Maar er wordt wel gedacht
aan een soort trainingscentrum
voor korte cursussen in zuivelverwerking voor vrouwen. Dan
zijn juist weer alleen vrouwelijke docenten nodig.”
Hij vervolgt, over het leven
daar: “Verwacht geen druk uitgaansleven, of je moet een
weekendje Dubai plannen.
Wel zijn er bijvoorbeeld prima
restaurants en sportscholen.
Ik voelde me er op straat heel
relaxed.” (tvdb) ]

