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Agribusiness in de Balkan
Meer informatie

Inleiding
Het project ‘Agribusiness in de Balkan’ richt zich op de tuinen landbouw in de landen Servië en Macedonië. Het
bedrijfsleven in die landen zoekt ondernemende
afgestudeerden die gemakkelijk en flexibel kunnen werken
in de regio en rekening kunnen houden met de
internationale context.
De initiatiefnemers Van Hall Larenstein en Edudelta willen
met dit project komen tot structurele samenwerking met
onderwijs- en kennisinstellingen in de westelijke Balkan.
Doel is versterking van het beroepsonderwijs en de kennisinfrastructuur in die landen.

Projectbeschrijving
Edueco
VHL in Macedonië: verslagen en foto's

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over het project
'Agrobusiness in de Balkan' kunt u contact
opnemen met:
Ben Rankenberg

Doelen

Project EDUECO

Het project is uitgevoerd binnen het GKCprogramma Internationalisering
Meer projectdossiers vindt u op:
Groen Kennisnet dossiers

Doel van het project is het opbouwen van
een educatieve infrastructuur op de
universiteiten in Servië, Bosnië en Montenegro
om duurzame economisch ontwikkeling en
duurzamen landbouw te ondersteunen. Bij
het project is ook LEI Wageningen UR
betrokken.
Internationaal samenwerken in het groene
beroepsonderwijs en in het netwerk van
internationaal bedrijfsleven;
Gezamenlijk ontwikkelen van toegepast
agro-bedrijfskundig onderwijs aansluitend
bij behoeften van het bedrijfsleven;
Zelfstandig leren door de student en
leerling zelf tijdens zijn opleidingsperiode
in Nederland of op de Balkan direct in
contact te laten komt met de verschillende
partners en daardoor zelf specifieke
ervaring en inzicht laten ontwikkelen in
ondernemerschap en internationaal
georiënteerde bedrijfskunde;
Betrokken instellingen in Nederland en de
Balkan komen op middellange termijn ktot

Edueco richt zich op:
Versterken van de onderwijscapaciteit en
bouwen van een professioneel netwerk op
universiteiten in de westelijke Balkan op
het gebied van biologisch productie van
voedsel;
Ontwikkeling en implementatie van
beroepsopleidingen voor docenten op landen tuinbouwscholen;
Ontwikkeling van opleidingsprogramma’s
voor professionals: productenten en
ondernemers door docenten van
onderwijsinstellingen of NGO’s.
Link: Edueco

structurele studentenuitwisseling op zowel
mbo- als hbo-niveau, met als optie een
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doorstroom naar wetenschappelijke studies
binnen Wageningen Universiteit.

Onderwijsontwikkeling

Fred Bomans en Ben Rankenberg (VHL)
organiseerden in 2010 een workshop ‘job
market oriented curriculum development’ in
Skopje (UKIM: Ss. Cyril and Methodius
University). Ze deelden hun ervarignen met
studentenprojecten met het onderwijzend
team van Agrarische Economie van UKIM.
Verder ondersteunden ze docenten bij het
opzetten van een bachelor opdracht voor
studenten. De studenten kregen opdracht hun
doelen en resultaten te bespreken meet
opdrachtgevers. De resultaten van het project
moeten toepasbaar zijn op het bedrijf.

Training docenten

In samenwerking met de leerstoelgroep
Educatie- en compententiestudies van
Wageningen University en Aequor is er een
scholingsprogramma ITAM (Improvement
Training in Agriculture in Macedonia)
ontwikkeld voor docenten van scholen in
Macedonië. In mei en juni 2012 zijn door Ben
Rankenberg (VHL), Allard Andela (VRIAN) and
Ljupco Tosev (FACE) scholingen gegeven aan
docenten met als doel opleidingsprogramma’s
en onderwijsmodulen te ontwikkelen die
aansluiten bij behoeften van het bedrijfsleven.
De scholing vond plaats op een school voor
beroepsonderwijs in Skopje.

Studentenexcursies

In de week van 28 mei tot 4 juni 2011
bezochten 17 studenten van verschillende
opleidingen van Hogeschool van Hall
Larenstein (International Agricultural Trade,
International
Horticulture and Trade and Fair Trade
Management.) bedrijven in Macedonië, Servië.
Doel was kennismaking met de verschillende
typen van agribusiness in die landen. Ze
zagen welke ontwikkelingsmogelijkheden en
beperkingen er zijn, maakten kennis met
mogelijkheden van plattelandsontwikkeling of
met teelttechnische aspecten.
Eerder bezocht een andere groep studenten
Macedonië. Ze zagen een grote diversiteit aan
bedrijven, met grote verschillen in
ontwikkeling of gebruik van moderne
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technologieën. Achterstand is er bijvoorbeeld
bij de ‘Agrokombinat’ bedrijven, bedrijven die
zijn opgezet tijdens de communistische
periode van het voormalig Joegoslavië.
Macedonië heeft veel kansen, vinden de
studenten: de bodem en het klimaat zijn
goed, de kostprijzen laag.
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