
De Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren start in samenwer-

king met Wageningen Academy op 14 september met de tweede editie van de 

Master Course Agri & Food. Vorig jaar november studeerde de eerste lichting af.

Tijdens de Master Course Agri & Food 

worden (aanstaande) senior managers 

voorbereid op toekomstige uitdagingen 

in de sector. De cursus wordt gegeven in 

het Engels. “Het is belangrijk om in de 

steeds veranderende marktomstandighe-

den nieuwe strategieën en innovatieve 

businessmodellen te ontwikkelen om de 

concurrentie het hoofd te bieden. Deze 

cursus biedt niet alleen wetenschappelij-

ke kennis, maar ook zakelijk inzicht en 

geeft bovendien praktische vaardighe-

den die vandaag de dag belangrijk zijn”, 

vertelt Paulien van de Graaff van het 

Comité van Graanhandelaren die de cur-

sus in samenwerking met Wageningen 

Academy aanbiedt.

Audrey Rensen, kwaliteitsmanager bij 

BayWa Agri Supply & Trade maakte deel 

uit van de eerste lichting. Zij kijkt met 

een tevreden gevoel terug op de Master 

Course. “Naast de opgedane kennis en 

ervaring heeft het mij ook getriggerd 

om een aantal onderwerpen nog verder 

uit te diepen, om vervolgens de kennis 

weer toe te passen in mijn werk. 

Hiermee ben ik nu nog bezig”, vertelt 

Rensen.

Kennis vergroten

BayWa Agri Supply & Trade is de hol-

ding binnen de BayWa groep die ver-

antwoordelijk is voor internationale 

handel en vervoer van granen en vee-

voedergrondstoffen.” De Master Course 

werd haar destijds aangeraden door het 

management. “Ik was op dat moment 

werkzaam als kwaliteitsmanager voor 

Cefetra BV en Cefetra Feed Service BV. 

Deze cursus bood mij een uitstekende 

kans om mijn kennis van de sector nog 

verder te vergroten en om mij te verdie-

pen in de verschillende – vaak ingewik-

kelde – thema’s waarmee onze sector te 

maken heeft. Tevens sprak het internati-

onale karakter en het feit dat deze cur-

sus praktijkkennis op masterniveau 

biedt mij zeer aan.” 

De Master Course duurt ongeveer een 

jaar en bestaat uit elf modules, die wor-

den afgesloten met een thesis. Rensen 

noemt de cursus qua tijdsbesteding best 

intensief: “Als ik ergens aan begin, wil 

ik er het maximale uithalen en daarom 

was het best intensief om dit naast de 

dagelijkse werkzaamheden en privé-

activiteiten te doen. Echter, omdat het 
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‘slechts’ een periode van 1 jaar is, was 

het met goed plannen en support van 

collega’s/het thuisfront goed te doen. In 

de eerste maanden was ik hier gemid-

deld vier dagen per maand aan kwijt 

(twee cursusdagen en twee dagen voor-

bereiding/zelfstudie). De cursus wordt 

afgerond met een thesis over een zelf 

gekozen onderwerp, waarin verschillen-

de modules moeten worden verwerkt. 

Om ook hier het maximale uit te halen, 

heb ik er vrij veel energie in gestopt, 

wat resulteerde in één tot twee dagen 

extra dagen per maand in de laatste 

periode.”   

Interessante discussies

De diversiteit van de deelnemers noemt 

Rensen als een van de leukste dingen 

aan de Master Course. “Omdat er in de 

modules regelmatig wordt gediscussi-

eerd over actuele cases bepaalt de 

inbreng van de deelnemers voor een 

belangrijk deel de waarde van de cur-

sus. De deelnemers in onze groep had-

den allen een andere achtergrond in de 

agrisector, waardoor de onderwerpen 

van verschillende kanten werden 

belicht. Dit leverde interessante discus-

sies op die de cursus wat mij betreft 

echt meerwaarde heeft gegeven.” 

Echt nadelen aan de cursus heeft Rensen 

niet ervaren. “Er waren niet echt dingen 

die ik minder leuk vond, maar als ik iets 

zou moeten noemen, is het denk ik het 

reizen, al had ik bij lange na niet de 

langste reistijd. Iedere module werd op 

een andere locatie gegeven, meestal op 

het kantoor van één van de deelnemers. 

Dit was erg leuk, omdat je daardoor ook 

wat meer inzicht kreeg in de werkomge-

ving van de medecursisten. Een (klein) 

nadeel is dan het Nederlandse verkeer, 

dat nog wel eens roet in het eten kan 

gooien qua planning.” 

Beroepsprakti jk

Rensen heeft verschillende elementen 

die in de Master Course naar voren kwa-

men, kunnen meenemen naar de dage-

lijkse praktijk. “Sowieso mijn thesis, die 

inmiddels is uitgewerkt tot verschillende 

actiepunten die binnen de organisatie 

worden opgepakt. Verder heeft één van 

de docenten van de Master Course bij 

ons een training verzorgd over 

EU-politiek, een onderwerp dat ook in 

de Master Course aan de orde komt. 

Daarnaast zijn er nog een aantal onder-

werpen die ik verder wil uitdiepen, 

waaronder de invloed van verschillende 

culturen op het werk in de groep, een 

onderdeel uit de module Geopolitics.” 

Rensen beveelt deze cursus zeker aan 

sectorgenoten aan. “Ik denk dat deze 

cursus voor meer mensen in de sector 

erg interessant kan zijn en daarom zou 

ik deze zeker aanbevelen. Aangezien de 

gehele cursus in het Engels wordt gege-

ven, is deze ook zeker geschikt voor 

internationale deelnemers.”  

Breed toepasbaar

Ook medecursist George Pars beveelt de 

cursus van harte aan. “Een mooie aan-

vulling op zijn studie Bedrijfskunde”, 

noemt Pars de cursus, mede-eigenaar 

van Pars Granen uit Sint Jacobiparochie 

en Poldergraan uit Biddinghuizen. 

“Dergelijke cursussen zijn er niet zoveel 

in de sector. Het mooie van deze cursus 

vind ik dat deze breed toepasbaar is in 

de sector. Door de verschillende modu-

les komen vrijwel alle mogelijk denkba-

re facetten uit de sector aan bod. Ik 

vind het een verrijking van mijn kennis. 

Bovendien heb ik er goede en leuke 

contacten aan overgehouden.”   

Net als Rensen ervaart Pars het als een 

plus dat de cursus steeds op een andere 

locatie wordt gegeven. “Het is leuk dat 

je op die manier bij elkaar een kijkje in 

de keuken kunt nemen. Je steekt altijd 

wat van elkaar op. We hadden boven-

dien een leuke groep, we konden 

inhoudelijk goed met elkaar over de 

onderwerpen discussiëren.” 

Doordat er elf onderwerpen behandeld 

worden (iedere maand een ander 

onderwerp) ontkom je er bijna niet aan, 

dat je niet alles even leuk vindt, zo 

ondervond ook Pars. “Europese regelge-

ving bijvoorbeeld had niet direct mijn 

voorkeur. Voor het totaalbeeld is het 

echter wel goed dat je de onderdelen 

die je minder interessant vindt, ook 

volgt. Bovendien steek je er altijd wat 

van op.”  

Frisse bl ik

Overall kijkt Pars met een positief 

gevoel terug op de cursus. “Je moet er 

wel wat voor doen. De cursusdagen ver-

gen voorafgaand de nodige voorberei-

ding. De scriptie aan het eind van de 

cursus kostte meer tijd. Het mooie van 

de scriptie vond ik dat je dit op je eigen 

bedrijf mocht toepassen. Hierdoor kijk 

je eens met een andere blik naar je 

bedrijf.” -
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Aanmelden

Belangstellenden voor de Master Course kunnen zich 

tot 1 augustus 2017 aanmelden voor de tweede leer-

gang. Hiervoor kunnen zij een motivatiebrief + c.v. 

mailen naar liesbeth.vallinga@wur.nl. De tweede leer-

gang start op 14 september 2017 en eindigt op 23 

november 2018. De cursus is volledig Engelstalig en 

wordt op wisselende locaties gehouden. 

Meer informatie over de cursus kunt u vinden op 

www.wur.nl.
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