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    OVER PETC+

PETC+ is een innovatief praktijktrainingscentrum voor 
de ontwikkeling en training van bedrijven en individuele 
ondernemers uit de agrarische sector. We beschikken 
over een eigen trainingslocatie in Hegelsom en doen 
zowel nationale als internationale trainingsprogramma’s, 
consultancy-trajecten en de implementatie van 
verbeterprojecten over de hele wereld.

Met ruim 50 jaar ervaring biedt PETC+ een breed scala aan 
nationale en internationale trainingsprogramma’s op het 
gebied van landbouw, veeteelt, tuinbouw, bloementeelt, agro, 
feed en food. U kunt bij ons terecht voor een ééndaagse 
bijscholing, maar kunt ook kiezen voor een op maat 
gemaakte training of cursus. Alle programma’s hebben tot 
doel de kenniscapaciteit en kunde van de professionele 
uitvoerder, toeleverancier, nonprofi torganisaties, 
onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden in de 
land- en tuinbouw te vergroten.

Uitgangspunt is vrijwel altijd een op maat gemaakt 
programma, afgestemd op de wensen van de klant. Tot 
de mogelijkheden behoren onder andere trainingen, 
consultancy, projecten, samenwerkingsprogramma’s, 
symposia, studiereizen en nog veel meer.

Ruim 50 jaar ervaring



    TRAININGEN
PETC+ voorziet in vele trainingen, cursussen en andere 
kennisoverdrachtelijke bijeenkomsten. Dit doen we voor 
zowel (agrarische) bedrijven, voor het onderwijs, als in 
internationaal verband. Ook gelden er voor enkele trainingen 
individuele inschrijvingsmogelijkheden.

Voor bedrijven
Onze trainingen en cursussen slaan de brug tussen het 
theoretisch leren van kennis en het kunnen toepassen 
van de vaardigheden in de dagelijkse praktijk. Of het nu 
praktijkleren betreft een theoretische bijscholing of een 
verandertraject, onze instructeurs weten waar ze het over 
hebben: Ze komen veelal uit de agrarische praktijk en 
kennen het klappen van de zweep.

Ons motto ‛Farmers are Teachers, Teachers are Farmers!‘ 
dragen we hoog in het vaandel. 
Zeker binnen het praktijkleren is het van belang de 
taal van de ondernemer te spreken én te begrijpen! U 
spreekt dezelfde taal als de trainer en omdat de trainer 
in de dagelijkse praktijk vaak ook nog zelf als (agrarisch) 
ondernemer aan de slag is, is hij ook op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen binnen het geldende vakgebied.

Voor het onderwijs
Ook het (agrarisch) onderwijs staat niet stil. Aanpassingen in 
lesstof, afnameplannen en wijzigingen binnen de wettelijke 
kaders maken het noodzakelijk het beroepsonderwijs hier op 
aan te passen. In eerste instantie vanuit haar deskundigheid 
betreffende het agrarische praktijkleren heeft PETC+ 
producten ontwikkeld die aansluiten bij de verschillende 
vraagbehoeftes van AOC’s en ROC’s.

Farmers are Teachers, Teachers are Farmers!



    INTERNATIONAAL
PETC+ is al jaren een prominente speler in het internationale 
leerveld. Praktische trainingen aan ondernemers, cursussen 
voor studenten en optimalisatietrajecten voor agrarische 
bedrijven behoren tot de dagelijkse activiteiten, wereldwijd!

Internationaal werken zit in onze genen: de agrarische sector 
houdt immers niet op bij de grens.
Onze internationale trainers hebben meerdere jaren 
werkervaring opgedaan in landen over de gehele wereld. 
Onze trainers en experts hebben de benodigde didactische 
vaardigheden en zijn specialist in één of meer onderwerpen. 
Vanuit hun jarenlange buitenlandervaring kunnen ze ook 
bogen op kennis en deskundigheid op het juridische vlak en 
de lokale gebruiken.

Al onze medewerkers spreken vloeiend hun talen. 
Trainingsbenodigdheden en specifi eke gegevens zijn altijd 
in het Engels beschikbaar. Indien nodig wordt dit vertaald. 
Ook simultaan vertaling tijdens meetings en bijeenkomsten 
behoort tot de mogelijkheden.

Trainen in het buitenland
Voor onze internationale trainingen is het zeer van belang 
wie de doelgroep is. Afhankelijk hiervan gaan onze trainers 
naar het land van aanvraag om de training(en) te verzorgen. 
Ook langdurige begeleiding op locatie behoort tot de 
mogelijkheden. Een deel van onze trainers wonen en werken 
in het buitenland of zijn bereid voor een korte of langere 
periode te pendelen tussen Nederland en het gastland.

Trainen in Nederland
Anderzijds bieden we cursisten uit het buitenland de 
mogelijkheid naar Nederland te komen voor een intensieve 
training van enkele dagen tot meerdere maanden. Na afl oop 
van deze zeer praktijkgerichte maatwerk trainingen kunnen 
de cursisten het geleerde meteen toepassen in
hun eigen dagelijkse praktijk.

Getrapte opzet
Om het leerproces zo effectief mogelijk te laten zijn, sluiten 
de trainingen altijd aan bij de wensen van de opdrachtgever. 
Onze standaard trainingsmodules zijn getrapt van opzet, 
naar wens aan te passen en gelden zowel voor de trainingen 
op locatie in het buitenland als in Nederland.

Internationaal werken zit in onze genen



Module 1: Classic Learning
De leraar voor de klas werkt nog steeds: 
Kennisoverdrachtelijk werken, vanuit 
de schoolsituatie. In Nederland wordt 
u uitgenodigd deel te nemen aan een 
‘standaard’ programma, waarbij vooraf 

vastgestelde onderwerpen aan bod komen. Onze PETC+ leraar 
kan ook op locatie, in zowel binnen- als buitenland, op uw bedrijf 
zijn licht laten schijnen over de te behandelen problematiek.

Module 2: Use your Eyes & Ears
Door te kijken en te luisteren leren studenten 
de kneepjes van het werken in de agrarische 
sector. Luister naar de trainer die vertelt over 
hoe zaken kunnen worden verbeterd en kijk 
hoe zaken worden aangepakt. Stel vragen, 

kijk verder en begrijp het hoe en waarom. ‘Use your Eyes & 
Ears’ is een praktische introductie in de agrarische sector. Deze 
module kan worden gegeven op uw eigen bedrijf of op onze 
trainingslocatie in Hegelsom.

Module 3: Learning by Doing
De beste manier om te leren is door het 
zelf te doen. Onder begeleiding van de 
trainer leren de studenten en (semi-) 
professionals door zelf te werken in de 
dagelijkse agrarische praktijk. Dagelijkse 

werkzaamheden worden (gezamenlijk) uitgevoerd. Onderwerpen 
worden uitgediept en bediscussieerd. Vaardigheden en kennis 
zullen groeien en zijn gereed om in de eigen praktijksituatie toe 
te passen. De duur van deze module is afhankelijk van de opzet: 
Komt de trainer uw kant op, dan is de duur tot maximaal enkele 
weken. Indien de student(en) naar Nederland komen, rekenen 
we op een 2 tot 3 maanden durende interne stage.

Module 4: Management Achievements
Goede managementvaardigheden zijn 
essentieel voor ondernemers om hun 
bedrijf naar een zo hoog mogelijk niveau te 
brengen. Bedrijfsstrategie, bedrijfseconomie, 
personeelszaken en juridische kennis zijn 

belangrijke elementen waarmee bedrijfsresultaten kunnen 
worden verbeterd. Alle deze aspecten kunnen tijdens de 
training aan bod komen. Eerst kijken we naar hoe u uw eigen 

bedrijf runt en waar verbeteringen gewenst zijn. Daarna 
vervolgt u de training op onze locatie in Hegelsom om uw 
managementvaardigheden verder te verbeteren.

Module 5: Doing Business with a Plus
Duurzaam ondernemen is de sleutel tot 
een succesvolle toekomstbestendige 
onderneming. Na de basiskennis en 
-vaardigheden geleerd te hebben is het 
tijd om de Plus te maken met duurzaam 

agrarisch ondernemen. Deze duurzame trainingen zijn altijd 
maatwerk. Duur, intensiteit en professionaliteit zijn vraag 
gestuurd. Circulair ondernemen, coöperatief werken, duurzame 
energie, gezondheid van vee en gewas, bijenhouderij, 
precisie telen en robotisering zijn voorbeelden van deze 
verdiepingstrainingen.

E-learning & E-tools
PETC+ heeft fl ink ingezet op het digitaal leren. 
Meerdere lesprogramma’s zijn dan ook digitaal 
beschikbaar en dit aantal groeit gestaag. E-learning 
is altijd onderdeel van een regulier ‘face to face’ 
programma. Leren in een combinatie met een 
leraar, boeken, medestudenten en/of een digitaal 
platform werkt nog altijd het beste. E-learning biedt 
de mogelijkheid tot een enorme diversiteit aan 
leer- en vraagvormen. Digitale lesstof kan worden 
samengesteld uit verschillende soorten vraagtypen 
en is méér dan het aanbieden van een studieboek in 
PDF-formaat! Alle lesstof kan worden ondersteund 
met afbeeldingen, video’s en audiofragmenten.

Overige trainingsprogramma’s
Naast onze standaard trainingsprogramma’s biedt 
PETC+ altijd maatwerkprogramma’s. 
Enkele veelgebruikte programma’s zijn het Teach 
the Teacher programma en het Student Exchange 
Programme.

    TRAININGSMODULES

Trainingsmodules op maat



Maak kennis met onze mensen:

 A. de Ponti (Ad)
 managing director
 T:  +31 (0)6 53 74 87 72
 E:  a.deponti@petc.nl

 R. Wilms (Richard)
 business manager / horticulture specialist
 T:  +31 (0)6 51 07 92 00
 E:  r.wilms@petc.nl

 J. Jacobs (Jan)
 quality manager / livestock specialist
 T:  +31 (0)6 55 35 57 28
 E:  j.jacobs@petc.nl

 H. Doukali (Hemza)
 Advisor / education specialist
 T:  +31 (0)6 22 59 88 31
 E:  h.doukali@petc.nl

Projecten 
Naast het trainingsaanbod is PETC+ betrokken in diverse 
projecten. Deze agrarische en omgevingsgerelateerde 
projecten dragen bij aan een beter (agrarisch) (werk)klimaat 
in Nederland en/of in het buitenland. Onze werknemers zijn 
expert in het agrarische domein. Graag ondersteunen wij u 
met aanvullende expertise om úw project tot een succes te 
maken.

Consultancy 
De consultants van PETC+ zijn deskundig op het gebied 
van de nationale en internationale agrarische sector. Graag 
ondersteunen zij u met advies betreffende uw (dagelijks) 
ondernemen, uw bedrijfslocatie, innovatie, subsidies en 
uw toekomstactiviteiten, waaronder bedrijfsbeëindiging of 
-overdracht. Maar ook internationale samenwerking vanuit 
Nederland, of juist de overname van een agrarisch bedrijf in 
het buitenland. De verdere ontplooiing van activiteiten hier of 
elders.

Horizontale en verticale ontwikkeling 
Zowel in de horizontale als in de verticale keten hebben wij 
ons netwerk uitgebouwd en onze sporen verdiend. Geen 
vraag is daarom te gek: omdat wij kunnen vertrouwen op 
een enorm netwerk in Nederland en ver daarbuiten én 
werken met specialisten uit het actieve domein, dus huidige 
praktiserende (agrarische) ondernemers, kunnen zij snel en 
accuraat inspelen op uw actuele vraag.

Examinering 
Naast het geven van trainingen, biedt PETC+ verschillende 
diensten aan op het vlak van examinering. Vanuit de eigen 
kennis en expertise met betrekking tot praktijkleren heeft 
PETC+ producten ontwikkeld die kunnen helpen bij het 
opzetten en in stand houden van kennisontwikkeling en 
examinering.

Contact

PETC+

Pastoor Debijestraat 64 
5963 AG HEGELSOM 
The Netherlands

T:  +31 (0)77 206 10 18
E:  info@petc.nl
I:  www.petc.nl
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Nationale en internationale samenwerking


