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Agri-business in de Balkan

Doelstelling

Het bedrijfsleven in de sectoren tuinbouw en veeteelt in Servië en Macedonië zoekt
ondernemende afgestudeerden die gemakkelijk en flexibel kunnen werken in de regio en
rekening kunnen houden met de internationale context. Competenties waarin ze
ondernemerschap en management in een internationale context moeten kunnen combineren
met kennis zoals markt- en ketenkennis, bedrijfseconomische kennis en vaardigheden rond
internationaal ondernemen en handelen. Ook cultuuraspecten en het omgaan met wetgeving
en economische ontwikkelingen zijn belangrijk.
Doelstellingen van het project 'Agribusiness in de Balkan' zijn:
• internationaal samenwerken in het groene beroepsonderwijs en in het netwerk van
internationaal bedrijfsleven;
• gezamenlijke ontwikkelen van toegepast agro-bedrijfskundig onderwijs aansluitend bij de
behoeften van het bedrijfsleven;
• zelfstandig leren door de student en leerling tijdens zijn opleiding 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;
• als spin-off van dit project is beoogd dat de betrokken instellingen in Nederland en de
Balkan op middellange termijn komen tot structurele studentenuitwisseling op zowel mboals hbo-niveau, met als optie een doorstroom naar wetenschappelijke studies binnen
Wageningen Universiteit.

Werkwijze

Er zijn netwerk- en contactbijeenkomsten georganiseerd tussen docenten en agrobedrijfsleven op de Balkan en in Nederland. Daarnaast is er gewerkt aan het ontwikkelen en
uitvoeren van onderwijsprojecten op VHL, Edudelta en op partnerinstellingen in Servië en
Macedonië waardoor studenten kennismaken met internationaal ondernemen in de context
van de Balkan door het houden van studie- en onderzoeksreizen naar de Balkan.
Het ontwikkelen van een duurzame structuur is een belangrijk element geweest van de
projectuitvoering. Voor de uitvoering van dit programma is nauwgezet gekeken naar
mogelijkheden van aansluiting en samenwerking bij andere projecten, onder meer bij
IMPULS-projecten, maar ook met EVD en EU-projecten die van belang zijn voor de
ontwikkeling van de betrokken onderwijsinstellingen.
Vanaf september 2009 tot 1 juli 2011 hebben in totaal 12 bezoeken aan Servië en Macedonië
plaatsgevonden. Daaraan hebben 3 docenten van Edudelta deelgenomen en 6 docenten van
VHL. Daarnaast zijn 3 studenten van VHL op stage geweest naar de Balkan, en hebben 24
studenten verdeeld over 2 verschillende studiereizen de regio bezocht. Vier docenten uit
Servië zijn in Nederland op bezoek geweest. Zij hebben hier ervaren hoe de Nederlandse
tuinbouw en veehouderij functioneert.

Resultaat

Door het project hebben docenten van Van Hall Larenstein en het Edudelta College
de netwerkcontacten versterkt tussen agrarisch onderwijs en bedrijfsleven in Nederland,
Servië en Macedonië.
Het project heeft geresulteerd in:
• een effectieve samenwerking met onderwijspartners en bedrijfsleven partners in Nederland,
Servië en Macedonië om nieuw projectonderwijs is gerealiseerd ten behoeve van het agrobedrijfsleven in Nederland en op de Balkan. Hierin zijn vanuit Nederland 9 docenten
betrokken geweest;
• 27 studenten vanuit Nederland zijn naar de Balkan geweest voor studieactiviteiten.
Daarnaast zijn 10 studenten en leerlingen in Nederland betrokken geweest bij opdrachten
ten behoeve van bedrijfsleven welke actief wil zijn op de Balkan;
• er zijn duurzame contacten gelegd met onderwijspartners in Servië en Macedonië waardoor
op de lange termijn student-uitwisseling in stand kan blijven en op termijn ook studenten
vanuit de Balkan naar Nederland kunnen komen.
Ontwikkelde producten/diensten:
• 30 ECTS (20 weken durende) minor ‘International Entrepreneurship’ VHL Wageningen;
• Docentennetwerk op de Balkan;
• Bedrijvennetwerk in Nederland en op de Balkan;
• Inzet van Groen Onderwijs in vervolgprojecten in de regio;
• Experiences and results report KIGO Agribusiness in the Balkans;
• Studentenproducten voor bedrijven en organisaties in het netwerk.
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