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International Agribusiness studeren bij PTC
Jij hebt je eigen ondernemersplan geschreven en bent nu de eigenaar van jouw eigen agrarisch bedrijf. Naast het toepassen van
marketingstrategie kan jij het financieel gedeelte zelf managen.
Jij hebt een brede kijk op de moderne technologie die wereldwijd
wordt toegepast bij de beschermde teelt van groentegewassen
vanaf de inzaai tot de markt. Jij beheerst de verschillende kwaliteitsmanagementsystemen die toegepast worden in de agrarische
keten, denk maar aan voedselveiligheid. Jij bent bekend met de
nationale en internationale wetgeving, omdat jij het exportproces
naar de verschillende regio’s hebt bestudeerd door een exportplan te ontwikkelen voor een bepaald gewas of product. Tevens
ken jij de verdragen en overeenkomsten voor de internationale
agrarische handel. Als top agro-ondernemer ben je in staat jouw
eigen producten te ontwikkelen, omdat jij ervaring hebt met agroprocessing waarbij verwerkingstechnieken, waardetoevoeging en
verduurzaming van groente en fruit de basis vormen. Als (assistent)
project manager en hoger kader ben jij innovatief bezig en weet jij
ook in te spelen op change management.
De opleiding ‘International Agribusiness’ leidt op tot ondernemerschap in de agrarische keten. Na het succescol afronden van deze
opleiding krijg je de titel Bachelor of Applied Technology (B.Tech).
Als praktijkgerichte bachelor kan je direct starten met jouw eigen
bedrijf.

De opleiding
International Agribusiness is een avondopleiding en biedt de mogelijkheid om je carrièreperspectief te verruimen of te veranderen.
Studeren in de avond heeft als voordeel dat je werken en studeren
kunt combineren. Bovendien is de opleiding afgestemd op de
praktijk, waardoor je de leerstof direct kunt toepassen in je dagelijkse
werkzaamheden.
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Wat is International Agribusiness?
International Agribusiness omvat het geheel van producerende bedrijven in de landbouw, tuinbouw, visserij en veeteelt. De aandacht
bij ‘International Agribusiness’ wordt gegeven aan ondernemerschap in de gehele agrarische keten. Deze omvat o.a:
• De teelt: alle handelingen in de tuinbouwproductie, van grond
bouwrijp maken tot aan de oogst en naoogst toe, en de teelt van
agrarische producten door middel van moderne technologie
middels innovatie.
• De verwerking: de industriele verwerking en verpakking van het
verse agrarisch product.
• De marketing: deze schakel omvat opslag, transport, distributie
en afzet.
• Financiële begrotingen en financieringen.
• Innoveren en change management in de Agribusiness.
• Leveren van producten voor de lokale en export markt.
• Garanderen van voedselzekerheid en voedselveiligheid.
International Agribusiness iets voor jou?
Wil jij de ondernemerschap in de agrarische keten bevorderen, en wil
jij inspelen op de veranderde condities en eisen van de consumenten, dan past deze studie precies in jouw carrière mogelijkheden. Sta
je open voor verandering en innovatie, en wil je het bewustzijn over
de moderne landbouw bevorderen waarin ondernemerschap centraal staat, meld je zo snel mogelijk aan.
Toelatingseisen
Om tot de opleiding International Agribusiness toegelaten te
worden moet je aan bepaalde toelatingseisen voldoen.
• Middelbaar Beroeps Onderwijs MBO (AMTO, NATIN).
• Voorgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO).
• Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO).
• Vereiste vakken: Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie.
• En elk daaraan gelijk gesteld diploma.
Interesse
Van de beginnende beroepsbeoefenaar wordt verwacht.
• Interesse te hebben in natuurkunde en wiskunde.
• Te houden van scheikunde en biologie.
• Belangstelling voor de agrarische sector.
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International Agribusiness
Doelstelling
• Ondernemenin de agrarische sector, zowel nationaal als internationaal;
• Managen van kwaliteitsgerichte tuinbouwketens, rekeninghoudende met kwaliteitsnormen en efficiënte productie
methoden.
Competenties
De afgestudeerde is in staat om:
• Moderne technologiën toe te passen bij de teelt van agrarische
gewassen;
• De kwaliteitszorg in de agrarische keten te waarborgen
(kwaliteit- en veiligheidsaspecten tijdens de productie en na
de oogst);
• Een businessplan te schrijven voor het opzetten van een
agrarische onderneming, zowel voor de lokale productie als
export;
• De financiën binnen een agrarische onderneming te beheren;
• Fundamentele marketingstrategieën toe te passen;
• De agrarische wet- en regelgeving toe te passen op zowel
nationaal als internationaal niveau;
• Leiding te geven aan projecten;
• In teamverband te werken aan de uitvoering van projecten.
• Taal- en communicatief vaardigzowel mondeling als schriftelijk.
Wat kan je als student verwachten?
De studie International Agribusiness betekent voor iedere student
een mogelijkheid tot een leerrijke en interessante ervaring. Voor
het behalen van een B. Tech graad op het PTC heb je enkele belangrijke eigenschappen nodig zoals: creativiteit, plannen en in team
verband kunnen werken. Een afgestudeerde van het PTC kan zich
makkelijk aansluiten op het werkvloer, omdat de theorie en projecten een duidelijke link hebben met het agrarisch bedrijfsleven.
De student is innovatief bezig en is in staat zijn eigen ideeën te
ontwikkelen en deze creatief toe te passen en te toetsen middels
een praktijkopdracht, bijvoorbeeld: het opstellen van een exportplan rekening houdend met de wet- en regelgeving alsook de
voedselveilgheid en de bijbehorende standaarden.
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Na de studie International Agribusiness kan je werken als
Uit arbeidsmarktonderzoek is gebleken dat er grote behoefte is
aan hbo-electrotechniek. Met jouw diploma en de graad Bachelor
of Applied Technology (B. Tech) kun je een breed scala aan functies
uitvoeren bij zeer uiteenlopende organisaties.
Een aantal mogelijke functies op een rij:
• Top agro-ondernemer.
• (Assistent) project manager.
• Hoger kader functionaris.
Een aantal bedrijven op een rij.
• Centre for Agricultural Research in Suriname (Celos).
• Ministerie van Landbouw Veeteelt & Visserij (LVV).
• Anne van Dijk Rijstonderzoek Centrum Nickerie (ADRON).
• Landbouwbank.
• Food and Agriculture Industrie (FAI).
• Melk Centrale Suriname.
• Fernandes N.V.
• Rijstverwerkingsbedrijven.
• Foodhandler bedrijven.

Studieduur
Uit arbeidsmarktonderzoek is gebleken dat er grote behoefte is aan
hbo-International Agribusiness. Met jouw diploma en de graad Bachelor
of Applied Technology (B. Tech) kun je een breed scala aan functies
uitvoeren bij zeer uiteenlopende organisaties.
Opbouw
De studiejaren zijn verdeeld in propedeuse, algemene en specialisatiefase. Een studiejaar is opgebouwd uit 4 moduleperiodes, elk
bestaande uit 11 weken: 8 collegeweken, 2 weken (her)tentamen en 1
collegevrije week. Elke module borduurt voort op de kennis en vaardigheden, die bij de vorige is opgedaan. De leerstof is samenhangend
en geïntegreerd wat terug te zien is in de ondersteunende praktische
en theoretische modules.  Elke module wordt gewaardeerd met studiepunten die aan het eind van de vijfjarige opleiding opgeteld leiden
tot 240 studiepunten.  
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Kosten
De inschrijvingskosten voor het studiejaar 2015-2016 zijn U$D150.
Het collegegeld (exclusief boeken en overige studiematerialen) bedraagt U$D600. Het totaal bedrag mag ook in Surinaamse Dollars
(SRD) voldaan worden.
Voor meer informatie
Voor vragen of meer informatie over de opleiding
kan je contact opnemen met
S. Calmero-Charan, opleidingscoördinator (OC),
op het tel.nummer 530713 of via email: s.charan@ptc.edu.sr
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QUOTE
“What we’re trying to do is not only create farmers,
but entrepreneurs.”
- Unknown -

Verken jouw opties
			

Scan, maak verbinding & lees meer over de
leerdoelen en de vakbeschrijving.
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