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Grenzeloos Ondernemen, Bijvoorbeeld in Yunnan

Doelstelling

Het Nederlandse (agrarisch) bedrijfsleven zoekt afgestudeerden die innovatief en flexibel
kunnen ondernemen in een internationale context. Ze moeten kunnen opereren binnen een
internationaal bedrijf en specifieke kennis en vaardigheden bezitten om effectief in het
buitenland te kunnen ondernemen. Nederlanders moeten hun buitenlandse partners kunnen
begrijpen. Afgestudeerden moeten over over een aantal specifieke competenties op het
gebied van internationaal ondernemen beschikken. Aandachtsgebieden hierbij zijn het
specifieke domein (in dit geval tuinbouw/bloemen), de totale productie-tot-afzet-keten,
bedrijfsvoering (over de grenzen heen), culturele invloeden en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Doel van dit project is te komen tot een serie competentiegerichte leersituaties om dit
internationaal ondernemen te oefenen.
Als pilotgebied hebben de projectdeelnemers gekozen voor de sierteeltsector in de zuidelijke
provincie Yunnan in China. Hogeschool Van Hall Larenstein is er al geruime tijd actief en
Chinese afgestudeerden zijn werkzaam in zowel Nederlandse als Chinese bedrijven in de
sierteeltsector. De gewenste verbinding tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs heeft op
dat gebied vaste vormen aangenomen, mede middels het door LNV geïnitieerde Netherlands
Agri-Business Support Office in Kunming (NABSO), waarin meer dan 25 Nederlandse
stakeholders actief zijn.

Werkwijze

MBO Greenport Business & Management in Naaldwijk en Hogeschool Van Hall Larenstein
Wageningen hebben allereerst oriënterende bezoeken gebracht aan het werkveld. Daarna is
vanaf medio 2008 gewerkt aan het ontwikkelen van competentieprofielen en leersituaties. De
focus is gelegd op een stagebuddy-concept, waarbij Nederlandse MBO studenten met
Chinese HBO studenten samen een stage lopen in zowel Nederland als China. Het
buddyconcept heeft een succesvolle pilotfase doorlopen.

Resultaat

Ontwikkelde competentieprofielen en stageconcepten:
Van diverse beroepsrollen in de sfeer van productie en handel in de Nederlands-Chinese
context hebben zowel VHL (hbo) als Lentiz (mbo) competentieprofielen beschreven.
Kenmerken van de competenties voor voor internationaal ondernemen zijn:
• basiskennis en vaardigheden inzake het specifieke domein
• basiskennis en vaardigheden inzake bedrijf en omgeving
• basiskennis en vaardigheden inzake Human Resource Management en cultuur(verschillen)
De profielen zijn de basis voor het onderwijs en assessments binnen enkele opleidingen: 2
majoren van Van Hall Larenstein (HBO): International Horticulture & Marketing en
International Agribusiness & Trade (Lentiz mbo).
De onderwijsinstellingen hebben hun netwerk in de Chinese tuinbouw verstevigd met Yunnan
Acricultural University in Kunming, China Agricultural University in Beijing en de Kunming
Agricultural School / Kunming University in Kunming. Er is een actief netwerk met
bedrijfscontacten die beroepscontext leveren.
Daarnaast heeft het project de weg geëffend voor een doorlopende leerlijn mbo-hbo, maar
nadere verkenningen en pilots zijn noodzakelijk om tot structurele samenwerking te komen.
Op 4 december 2009 vond een afsluitend miniseminar plaats in Naaldwijk. Aanwezig waren
vertegenwoordigers van Lentiz, GKC programmaraad internationaal, PTC+ en VHL.
Eveneens aanwezig waren de twee buddy studenten Gijs van Adrichem en Zhao Wenqing
(Eunice). De aanwezigheid van de laatste twee was effectief en ondervond waardering bij
allen. Vanuit het werkveld waren er (behalve PTC+) geen aanwezigen. Tijdens het seminar
werd het project gepresenteerd en werden bovenstaande uitkomsten uit het project nogmaals
door de aanwezige partners bevestigd.
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