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Unieke kennissamenwerking 
Nederlandse groene 
onderwijskolom in Vietnam

e agrifood en tuinbouwsector in Vietnam 
ontwikkelt zich sterk en biedt Nederland 
toenemende kansen. Daarom is in 2014 

op initiatief van de topsector Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen HortiViN ontstaan: 
het partnership dat de tuinbouwsector in 
Vietnam ondersteunt en tevens business 
creëert voor Nederland.

Tegen die achtergrond heeft nu een 
unieke groep Nederlandse en Vietnamese 
kennisinstellingen en bedrijven de bal 
opgepakt om in Vietnam de Fresh Academy 
te ontwikkelen, praktische kenniscentra 
voor de tuinbouwsector. 

Uniek cluster

Het Fresh Academy cluster bestaat uit 
3 Nederlandse kennisinstellingen die 
de complete groene onderwijskolom 
vertegenwoordigen: Lentiz Onderwijsgroep 
(MBO), HAS Hogeschool (HBO) en 
Wageningen UR / PPO (wetenschappelijk). Zij 
werken in Vietnam samen met 4 agrarische 
universiteiten. Uiteraard ontbreekt het 
bedrijfsleven niet: aan Nederlandse zijde 
de Westlandse bedrijven Demokwekerij 
Westland en Kenlog bv, ondersteund door 
6 technische toeleveranciers. 

Aan Vietnamese zijde is het bedrijf Fresh 
Studio partner. Fresh Studio werkt al 
sinds 2006 aan de verduurzaming en 
professionalisering van de Vietnamese 
landbouw en feitelijk is de ontwikkeling van 

Fresh Academy 
in een notendop

D

Op weg naar een standaard voor 
internationale samenwerking 
groen onderwijs?
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de Fresh Academy een logische stap in dat 
traject.

Al eerder de afgelopen jaren waren er 
initiatieven voor internationalisering van 
het groen onderwijs. Maar grote successen 
bleven uit. 
Deze samenwerking is anders. Los van 
het feit dat de Nederlandse groene 
kennisinstellingen hun krachten verenigen, 
is de aanpak business gedreven en wordt 
sterk ingespeeld op het belang  van het 
(Nederlands) bedrijfsleven.  Ook is de lokale 
verankering in Vietnam gewaarborgd en is 
de feitelijke basis voor dit project gelegd op 
politiek niveau.
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Rector Tran Duc Vien (Vietnam National 
University of Agriculture) en dean Vo Thai 
Dan (Nong Lam University of Ho Chi 
Minh City) en Jos Leeters (HAS Hogeschool 
/ Fresh Academy) ondertekenen hun  
samenwerkingsovereenkomsten in Hanoi 
resp. HCMC tijdens de missie in juni 2014 met 
premier Rutte en staatssecretaris Dijksma en 
zorgen daarmee voor belangrijke  bouwstenen 
voor de Fresh Academy.

Het project

Het project heeft een looptijd 
van ruim 2 jaar. In die periode 
wordt op 4 locaties in Vietnam 
een praktijkcentrum in de benen 
geholpen: in het noorden (Red River 
delta), in de centrale hoogvlakte van 
Lam Dong, nabij Ho Chi Minh City 
en in de Mekong delta. 

Het gaat in het project niet primair 
om de faciliteiten (kassen en tech-
nische apparatuur). Die zijn er al 
of worden met andere middelen 
gefinancierd. Het cluster gaat ervoor 
zorgen dat er een organisatie komt 
met capabele staf en trainers, met 
een solide managementstructuur en 
met een duurzaam business model. 
Daarvoor wordt coaching en training 
aangeboden en worden vooral 
trainers opgeleid in een Training-
of-Trainer aanpak. Die trainers gaan  
vervolgens tuinbouwondernemers, 
bedrijfsmedewerkers maar ook stu-
denten wegwijs maken in duurzame 
en technisch geavanceerde tuin-
bouw. Formele start van het Vietnam – Netherlands 

Horti-business Platform (HortiViN) in 2014
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Kennisinstellingen
& bedrijven

HAS Hogeschool

irectielid Toine Hattink van HAS 
Hogeschool: “Voor instellingen in het 
HBO is het van groot belang nauw 

betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de 
internationale tuinbouw. Dat betekent: zelf 
meedoen. Zo brengen we het toekomstige 
internationale speelveld van onze studenten 
dichtbij de hogeschool en leveren we een 
bijdrage aan de internationale agenda van 
het Nederlandse bedrijfsleven. Dit project 
laat zien hoe het kan: in een  consortium 
van alle kennisniveaus  en met bedrijven 
uit Nederland aan de slag met Vietnamese 
partners.”

HAS Hogeschool docent Tom van Muijlwijk 
voegt toe: “De Vietnamese tuinbouw wil 
groeien en heeft  veel behoefte aan moderne 
technologie en kennis, om meer en ook 
om ‘schoner’ te produceren. Nederlandse 
bedrijven leveren goede technologie. 
Nederlandse onderwijsinstellingen ken-
nis, maar met name ook een andere 
houding binnen het onderwijs: meer op 
de praktijk gericht. In Vietnam bestaat 
er naast de universiteiten vrijwel geen 
beroepsonderwijs. En op die universiteiten 
is het onderwijs didactisch voor verbetering Toine Hattink

Toine Hattink Tom van Muijlwijk 

“Dit project laat zien hoe het 
kan: in een  consortium van alle 
kennisniveaus  en met bedrijven 
uit Nederland aan de slag met 
Vietnamese partners.”

D
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vatbaar. Mooi is dat de betrokken 
Nederlandse onderwijsorganisaties elkaar 
goed aanvullen. 

En voor een goede samenwerking 
zijn natuurlijk ook goede persoonlijke 
verhoudingen belangrijk; ook dat ziet er 
veelbelovend uit met deze club.”

Lentiz

Frits Veltkamp van MBO-partner Lentiz:  
“Voor ons biedt dit project een goede kans 
om onze praktische teeltkennis die wij al 
delen met opleidingen en bedrijven elders 

in Azië nu toe te passen met Vietnamese 
partners. Extra motiverend is het om te 
kunnen werken met de collega’s van de HAS 
en Wageningen UR. Het is een uitdaging 
voor ons om te laten zien wat de groene 
onderwijskolom kan betekenen. 

Wij zijn er van overtuigd dat wij niet 
alleen van onze partners kunnen leren 
maar ook dat wij dankzij onze expertise 
een belangrijke toevoeging leveren aan 
dit project. Uiteindelijk worden hierdoor 

ook onze eigen onderwijs programma’s 
beter. Bovendien kan de kennis die we in 
dit project opdoen weer gebruikt worden 
voor de trainingen die wij in andere landen 
geven. We hebben hier een win-win situatie 
waarin we zullen laten zien dat zowel 
Vietnam als ons tuinbouwonderwijs in 
Nederland er beter van wordt.

Wageningen UR / PPO

Wageningen University & Research centre 
is de wetenschappelijke partner in dit 
project. Onderzoeker Huub Schepers van 
het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 
in Lelystad:  “We hebben in meerdere 
Aziatische landen projecten in groenten. 
Ook al jarenlang in Vietnam, waar Fresh 
Studio steeds onze partner is.”
 
“We werken altijd nauw samen met lokale 
partners en bedrijfsleven, analyseren de 
lokale situatie en benoemen  knelpunten 
die in praktische trainingsprogramma’s 
prioriteit krijgen. Wij verzorgen dan een 
Training-of Trainers (ToT) programma 
waarna de lokale partner de Training-of-
Farmers (ToF) verzorgt.”
 
“De samenwerking met de Nederlandse  
MBO en HBO partners in dit project is voor 
ons interessant om samen een goede ToT 
op te zetten die de groenteketen in Vietnam 
helpt een verdere kwaliteitsstap te maken.” 

Frits Veltkamp Huub Schepers
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Nederlandse tuinbouw-
bedrijfsleven

Demokwekerij Westland en Kenlog BV zijn 
als private kennisspeler enkele jaren actief 
in Vietnam. Eerst alleen in de Mekong 
delta, maar nu ook in andere regio’s. In hun 
aanpak hebben ze steeds  het praktische 
‘demokwekerij’  model voor ogen dat in het 
Westland al succesvol wordt toegepast en 
in steeds meer landen waar de tuinbouw 
zich ontwikkelt, op de agenda komt. 

Peet van Adrichem van Demokwekerij 
Westland en Henk van Eijk van Kenlog BV 
vinden hun organisaties dan ook logische 
deelnemers in het Fresh Academy project. 
Ze weten zich bovendien gesterkt door hun 
achterban van toeleveranciers die Vietnam 
veel groeikansen toedichten. Nederlandse 
toeleveranciers kunnen  alleen hun 
goede apparatuur, technologie en rassen 
verkopen aan hoger opgeleide boeren en 
tuinders die de waarde van de duurdere 
producten kunnen inschatten. Dus is 
ook voor hen kennisdeling, en dit Fresh 
Academy project, een essentieel onderdeel 
van internationalisering. 

Fresh Studio

Het in Azië gevestigde advies kantoor 
Fresh Studio is sinds 2006 actief in het 
verduurzamen en professionaliseren van 
de Vietnamese landbouwsector. Fresh 
Studio kan gezien worden als de geestelijk 
vader van het project Fresh Academy.  

In de directe samenwerking met 
partijen variërend van lokale boeren en 
onderwijsinstellingen, tot internationaal  

“Fresh Studio is betrokken bij 
een scala aan projecten waarbij 
Vietnamese kennisinstellingen 
succesvol samenwerken met 
Nederlandse kennisinstellingen 
en bedrijfsleven.”

Sigrid Wertheim-Heck
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bedrijfsleven en overheid, wordt Fresh 
Studio vrijwel dagelijks geconfronteerd 
met de noodzaak tot het versterken van de 
kenniskolom. Een belangrijke beperkende 
factor voor actieve participatie van 
Nederlandse bedrijven in Vietnam is nu nog 
een gebrek aan gekwalificeerd personeel. 

Hoewel Vietnamese kennisinstellingen 
steeds meer goede theorie in hun curriculum 
opnemen, is er geen mogelijkheid voor 
toegepaste kennisontwikkeling en missen 
afgestudeerden praktische ervaring. 

Sigrid Wertheim-Heck: “Wij dragen 
graag bij aan dit traject. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld onze demonstratiekassen 
inzetten voor trainingen en praktijkstages 
en kunnen we de expertise van onze 
staf benutten. Wij zijn betrokken in een 
scala aan projecten waarbij Vietnamese 
kennisinstellingen succesvol samenwerken 
met Nederlandse kennisinstellingen en 
bedrijfsleven. De waarde van dergelijke 
samenwerkingsverbanden is reeds 
gebleken. De volgende stap is om de 
kennisuitwisseling te bestendigen in een 
institutionele samenwerking: de Fresh 
Academy.”

www.freshstudio.vn

4 Vietnamese universiteiten

In elk van de vier regio’s waarin een vestiging 
van de Fresh Academy is voorzien, is een 
samenwerking aangegaan met een lokale 
(landbouw)universiteit. 

Met drie van die vier universiteiten 
wordt door de partners al jarenlang 
samengewerkt. In het noorden Vietnam 

National University of Agriculture; in de 
centrale hoogvlake van Lam Dong: Da Lat 
University; in Ho Chi Minh City: Nong Lam 
University en in de Mekong delta: Dong 
Thap University.

Meer informatie:

Jos Leeters
Project manager Fresh Academy project

HAS Hogeschool
     +31 620 447 371
     j.leeters@has.nl


