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Mensen & Loopbaan
Thema: Goed opgeleid in food

Op de universiteit van Abomey-Calavi, 
gelegen in Cotonou, de grootste stad  
van Benin, stromen jaarlijks zo’n 300 
studenten in. Ter vergelijk: in Wage -
ningen starten jaarlijks ongeveer 70 
studenten aan de studie levens middelen-
technologie. “We hebben het Bachelor-
Master-systeem pas ingevoerd. Hiervoor 
werkten we volgens het Franse systeem”, 
legt Noël Akissoe, hoofd van de afdeling 
DNSA (Departement de Nutrition et 
Sciences Alimentaires), uit. 

Verouderd
Door het pas ingevoerde internationale 
systeem is uitwisseling van studenten 
momenteel moeilijk. Bovendien spreken 
weinig studenten goed Engels, omdat ze 
pas vanaf het begin van hun universitaire 
opleiding Engels krijgen. De vakken 
gerelateerd aan levensmiddelentechno-
logie worden in het Frans gegeven, waar-
door hun internationale vaktaal niet goed 
ontwikkeld is.
Tijdens een korte rondleiding door de 
faciliteiten van de leerstoelgroep, zagen 
de Nederlandse studenten andere grote 
verschillen met de situatie in Nederland. 
Veel apparatuur is verouderd en compu-
terwerkplekken ontbreken. Ook is er van 
de meeste apparaten maar één exem-
plaar aanwezig, wat onderzoek doen niet 
makkelijker maakt.

Modelberoepen
Voor de transitie naar het BaMa-systeem 
is de hulp ingeroepen van verschillende 
Nederlandse onderwijsinstellingen: 
Wageningen Universiteit en Research 
Centre, Van Hall Larenstein en de Hoge-
school van Arnhem en Nijmegen. Deze 
onderwijsinstellingen nemen interviews 
af om uit te zoeken welk personeel en 

welke competenties gewenst zijn in het 
Beninese bedrijfsleven. “Hierdoor zal de 
studie-inhoud beter aansluiten op de 
vraag in de praktijk”, hoopt Akissoe. 
Onderdeel van het traject is het defi-
niëren van modelberoepen: analisten, 
voornamelijk gericht op kwaliteitsonder-
zoek; consultants, die hun eigen bedrijf 
kunnen opzetten en voorlichting kunnen 
geven en engineers, die zich bezig-
houden met het onderhoud van de 
machines. Voor deze gewenste beroepen 
wordt vervolgens bekeken welke vak-
invullingen geschikt zijn, zoals practi-
cum, colleges of excursies. Na invoeren 
van de nieuwe studie-inhoud geven  
stakeholders – het bedrijfsleven, ngo’s, 
vertegenwoordigers van relevante minis-
teries – een terugkoppeling. Deze proce-
dure wordt uitgevoerd voor de Bachelor- 
en de Master-fase.

Doorstromen
De Bachelor-studie van de universiteit 
van Abomey-Calavi heeft twee vrij alge-
mene jaren, waarin studenten basisken-
nis over agricultuur vergaren. Het laatste 
anderhalf jaar concentreert de studie zich 
op levensmiddelentechnologie en moe-
ten de studenten stage lopen. In de Mas-
ter-fase kunnen ze kiezen uit enginee-
ring/processing of de discipline Indus-
trial. Hiernaast kunnen de studenten een 
Master in de voedingsleer volgen. Onge-
veer 30% van de studenten gaat na de 
Bachelor door voor een Master, meldt 
Akissoe. “Studenten moeten aan een 
aantal criteria voldoen om te mogen 
doorstromen. De studieresultaten van de 
student spelen een belangrijke factor.” 
De rest van de studenten begint met wer-
ken na het afronden van hun Bachelor. Er 
zijn enkele grote fabrieken in het land: 

een brouwerij en enkele fabrieken voor 
de productie van mineraalwater, pinda-
olie en katoenzaadolie. De meeste  
afgestudeerden komen terecht bij het 
midden- en kleinbedrijf, de grootste sec-
tor in het Beninese bedrijfsleven. Verder 
starten veel afgestudeerden bij de over-
heid of een ngo. 
Anderen beginnen hun eigen bedrijf; 
kleine fabrieken waar ananassap, 
gedroogde ananas, gari, bonenmeel voor 
adowee (puree) of atta (hartige oliebol-
len) worden gemaakt. De laatste twee 
producten haken in op de trend van con-
venience. Ze nemen de consument de eer-
ste paar stappen van het proces uit han-
den, hierdoor is het eten sneller klaar. 

Drie Wageningse studenten bezochten tijdens hun stage de vakgroep levensmiddelentechnologie 

in Benin. Deze ondergaat een grote transformatie: van het Franse onderwijssysteem naar het 

internationale Bachelor-Master (BaMa)-systeem. Dit zal hopelijk zorgen voor meer uitwisseling 

met studenten van andere universiteiten. De vakgroep levensmiddelentechnologie in Wageningen 

helpt bij de transformatie. 
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