Cursus graanhandel 2021-2022
De Cursus Graanhandel van de Koninklijke Vereniging Het Comité van
Graanhandelaren is een zeer brede cursus die bedoeld is voor personen
die werkzaam zijn in de graanhandel, maal- en mengvoederindustrie
alsmede aanverwante sectoren.
Studielast
De cursus bestaat uit 13 vakken en 2 excursie dagen1), verdeeld over
3 blokken. Naast de te volgen lessen is een aantal uren zelfstudie per
week noodzakelijk.
Het wordt ten zeerste aangeraden om alle lessen te volgen. De uitleg
en achtergrondinformatie die door de docenten wordt gegeven tijdens
de lessen, bieden een onmisbare aanvulling op de syllabi en de
presentaties. Ook is het raadzaam om voor iedere les alvast de
betreffende syllabus een keer door te lezen.
Examens
Aan het eind van elk blok worden de behandelde vakken geëxamineerd.
De vakken en blokken verschillen in zwaarte en duur.
Van de ingeroosterde examendata kan niet worden afgeweken.
Vooropleiding
Om de cursus met goed gevolg te kunnen afsluiten, is minimaal een
HAVO/MBO-opleiding en enige ervaring in de graanbranche
gewenst, ofwel een MAVO/VMBO-opleiding met één tot enkele
jaren praktijkervaring in de graanbranche.
Excursies1)
Tijdens de cursus worden twee excursies naar bedrijven uit de
sector georganiseerd. Meer informatie over deze excursies wordt te
zijner tijd aan de cursisten meegedeeld. Ook voor deelname aan
de excursies geldt de presentieplicht. Mochten de excursies komen te
vervallen dan is er die dag(en) geen les.
Locatie
De lessen vinden afwisselend overdag of in de avond plaats. Overdag
vinden de lessen plaats bij BCN Rotterdam aan de Barbizonlaan 25 in
Capelle aan den IJssel. Tijdens de lesdagen wordt voor een lunch
gezorgd. De lesavonden vinden plaats in het Erasmus Expo & Congres
Centrum aan de Burg. Oudlaan 50 te Rotterdam in de Van der Goot
Building, gebouw M.
1) De excursies zijn nog onder voorbehoud. Jullie ontvangen hierover t.z.t. nader bericht.

Inhoud cursus
De Cursus Graanhandel is als volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introductie/Algemene inleiding op de graanhandel
Jan Willem Baas (voorzitter van Het Comité)
Herkomst, handel en beleid van granen en oliezaden
docent:
de heer M. van Driel
Duurzaamheid
docent:
de heer E. Esselink
Diervoeder bereiding
docent:
de heer R. Baakman
Productkennis en verwerking (humaan)
docent:
de heer J.W. van der Kamp
Voedselveiligheid diervoeders en levensmiddelen
docent:
de heren J. van de Ven & M. van den Heuvel
Factorij/ Controle en ontvangst
docent:
de heer C. Ranschaert
Factorij/Logistiek
Docenten
de heren J. Scholten en B. Lensen
Algemeen contractenrecht, documenten en arbitrage
docent:
de heer S. Oude-Alink
Handelskoopcontracten en arbitrage
docent:
de heer A.D.N. Hoek
Risicomanagement (handelsinstrumenten)
docent:
de heer J.E.J. van der Kloof
Risicomanagement (betalingsverkeer)
docent:
de heren Ph. Cok en S. De Roo
Risicomanagement (treasury)
docent:
de heer A. Bergacker
Assurantie en claimbehandeling
docent:
de heer W. Romijn

De cursist is verplicht in alle vakken examen te doen.
Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over de Cursus Graanhandel kunt u contact
opnemen met het secretariaat van Het Comité:
Tel.:+31 (0)10- 467 31 88, e-mail: madelon.bastemeijer@graan.com en/of
mary.valk@graan.com

Indeling cursus
Alle lessen en examens vinden plaats op woensdag.

De cursus is als volgt ingedeeld:
Blok 1
Woensdag 3 november 2021
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

10 november 2021
17 november 2021
24 november 2021
1 december 2021
8 december 2021
22 december 2021

Alg.inleiding en introductie
(18.00-21.00 uur)
Lesdag (09.00-17.00 uur)
Lesavond (18.00-21.15 uur)
Lesdag (09.00-17.00 uur)
Lesdag (09.00-17.00 uur)
Excursies (09.30-17.00 uur, ovb)
Examens Blok I (18.00-21.00 uur)

Blok 2
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

12 januari 2022
19 januari 2022
26 januari 2022
2 februari 2022
9 februari 2022
16 februari 2022
9 maart 2022

Lesdag (09.00-17.00 uur)
Lesavond (18.00-21.15 uur)
Lesavond (18.00-21.15 uur)
Excursies (09.30-17.00 uur, ovb)
Lesavond (18.00-21.15 uur)
Lesavond (18.00-21.15 uur)
Examens Blok II (18.00-21.00 uur)

Blok 3
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

16 maart 2022
23 maart 2022
30 maart 2022
6 april 2022
20 april 2022

Lesdag (09.00-17.00 uur)
Lesavond (18.00-21.15 uur)
Lesavond (18.00-21.15 uur)
Lesavond (18.00-21.15 uur)
Examens Blok 3 (18.00-21.00 uur)

Let op: Van de examendata kan niet worden afgeweken.

Presentieplicht
Er wordt aangeraden alle lessen bij te wonen. Echter, bij gezondheidsklachten
die kunnen wijzen op het Covid-19 virus verzoeken wij u dringend om thuis te
blijven. Mocht u niet kunnen deelnemen aan één van de lessen dan wordt u
vriendelijk verzocht dit van tevoren aan het secretariaat te melden (via
madelon.bastemeijer@graan.com en/of mary.valk@graan.com).

Lesgeld
Voor de leden van Het Comité bedraagt het lesgeld € 1.995,- (excl. BTW) per
persoon, dit is inclusief examengeld en syllabi. Voor niet-leden bedraagt
het lesgeld € 2.495,- (excl. BTW) per persoon. Na ontvangst van uw
inschrijfformulier ontvangt u hiervoor een factuur. Indien het lesgeld door
uw werkgever wordt betaald, zal uw leidinggevende van eventuele
onvoldoende studieresultaten op de hoogte worden gesteld.
Syllabi
Bij aanvang van de cursus ontvangt u een cursusmap met de syllabi van blok
I. De overige syllabi ontvangt u in de loop van het cursusjaar. Wij streven
ernaar om de presentaties voorafgaand aan de lessen toe te sturen, deze
dient u zelf uit te printen en aan de map toe te voegen.
Inschrijving
U kunt zich inschrijven middels het inschrijfformulier op www.graan.com.
U wordt verzocht dit formulier vóór 1 oktober 2021 aan ons te retourneren
(de formulieren worden in volgorde van binnenkomst behandeld). Wij
adviseren u een kopie van het inschrijfformulier voor uzelf te bewaren.
Annulering
Bij annulering na 21 oktober 2021, maar voor de eerste lesavond, wordt 10%
van het lesgeld in rekening gebracht in verband met administratiekosten. Bij annulering nadat de cursus van start is gegaan, is het
volledige lesgeld verschuldigd.

