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Internationaal Bedrijfsleider

Doelstelling

De internationale landbouw ontwikkelt zich erg snel en de globalisering neemt toe. Dit heeft
als gevolg dat de schaalvergroting van de primaire bedrijven toeneemt. Door de
veranderende structuur van deze grootschalige melkveehouderijbedrijven ontstaat een
wereldwijde vraag naar competente bedrijfsleiders voor dit type melkveehouderijbedrijven.
Tevens is de trend in Nederland dat de bedrijven grootschaliger worden, waarbij meerdere
bedrijven de omvang van het familiebedrijf zonder vreemd personeel ontstijgen. Ook hier is
behoefte aan competente bedrijfsleiders voor deze grootschaliger bedrijfsopzet.
Er is grote behoefte aan een opleiding internationaal bedrijfsleider. De huidige leertrajecten/
modulen moeten daarvoor aangepast worden aan de grootschalige melkveehouderijpraktijk.
Nu vindt er te weinig kenniscirculatie plaats, door dat de ervaringskennis van grote bedrijven
onvoldoende geïntegreerd is in het groen onderwijs.
Doel van het project is het opzetten van een opleiding 'Internationaal Bedrijfsleider'. Daarmee
kunnen onderwijsinstellingen bedrijfsleiders nieuwe stijl afleveren. Tegelijkertijd vindt
uitwissling van ervaring plaats met eigenaren van bedrijven in diverse netwerken zoals Global
Dairy Farmers( GDF). Hierdoor vindt gestructureerde kenniscirculatie plaats.
Indicatoren:
• Netwerk van 10 veehouders met een bedrijfsomvang van minimaal 300 stuks melkvee en 5
toeleverende/afnemende/dienstverlenende bedrijven beschikbaar
• Bedrijfsgegevens en -data van 10 grootschalige melkveebedrijven zijn beschikbaar die door
de studenten onder andere worden gebruikt voor Global Dairy Outlook
• 15 'praktijkgastcolleges' vinden plaats door middel van webconferencing (3 scholen, 5 x
webconferencing per school)
• 6 studenten ontwikkelen competenties van een bedrijfsleider op internationale grootschalige
melkveehouderijbedrijven (3 scholen 6 studenten per school)

Werkwijze

CAH Dronten heeft als penvoerder samen met AOC Groenhorst Barneveld, PTC+ Oenkerk,
Van Hall Larenstein Leeuwarden, WUR LEI en Global Dairy Farmers een leertraject
ontwikkeld waardoor het onderwijs beter aansluit op de toenemende vraag vanuit de praktijk
van grootschalige melkveehouderij.
Het projectteam heeft hiervoor een vacatureomschrijving van de bedrijfsleider gemaakt en
aan de hand van verschillende bedrijfsbezoeken getoetst of dit overeenkomt met de
werkelijke vacature. Op basis van de gevraagde competenties is samen met Global Dairy
Farmers een jaarprogramma opgesteld en een werkboek geschreven en toegepast in de
praktijk.

Resultaat

Het project 'Internationaal Bedrijfsleider' heeft ervoor gezorgd dat er een concept van een
leerplan beschikbaar is die op (met name) hbo-niveau kan worden geïmplementeerd. Andere
vernieuwingen zijn een nauwe samenwerking van Global Dairy Farmers (en Global Dairy
Research) met onderwijs met als resultaat kenniscirculatie en vraagarticulatie tussen
ondernemers, onderzoekers, bedrijfsleven en onderwijs
Resultaten per indicator:
• Netwerk van melkveehouders.
Er is vanuit dit project aansluiting gevonden met twee netwerken; Global Dairy Farmers en
De Kennisclub.
De melkveebedrijven van het GDF-netwerk zijn bereid mee te werken aan deze opleiding.
Dit kan zijn in een inhoudelijke bijdrage of een rol spelen bij een 'Management Traineeship'.
Het contact met de Kennisclub uit Portugal heeft geresulteerd in meer dan 5 Management
Traineeships op bedrijven in Portugal.
Naast de 2 actieve netwerken van melkveehouders zijn meer ondernemers betrokken bij de
totstandkoming en uitvoering van het programma.
• Beschikbaarheid bedrijfsgegeven
Studenten maken gebruik van bedrijfsgegevens en -data en brengen deze in bij de lessen.
Deze kunnen vervolgens anoniem gemaakt worden (wat ook wordt gedaan) en worden in
de lessen en studentenstudiegroepen behandeld. Deze gegevens zijn een must in het
leerprogramma.
Verder is contact gelegd met het bedrijf Dutch Sense. Dit bedrijf voert data-analyses uit voor
grootschalige melkveehouderijbedrijven.
• Verzorgen van Praktijkgastcolleges door middel van webconferencing
Er hebben meerdere gastcolleges plaatsgevonden van bedrijven en ondernemers (oa
ondernemers Rene Coumans (VS, Texas) en Onno Breitsma (Oekraine)). Tevens is
filmmateriaal beschikbaar om tijdens de lessen te gebruiken. Het betreft hier materiaal uit
Duitsland, VS en China. Hierbij gaat het om indrukken van bedrijven en interviews met
ondernemers.
• Competentieontwikkeling bij studenten
Binnen dit project hebben we met ongeveer 20 studenten ervaring in het buitenland
opgedaan. Tijdens het project is de duur van het 'Bedrijfsleiderstraject' doorontwikkeld van
een programma van 8 weken, naar een kwart jaar tot een volledig jaar. Dit volledige
jaarprogramma 'Internationaal Bedrijfsleider' is het eindresultaat van het project.
Het eind van het project betekent het begin van een jaarprogramma 'Internationaal
Bedrijfsleiderschap' aan de CAH Dronten. Verder wordt er concreet nagedacht over een
doorlopende leerlijn vanuit het mbo.
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