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>> Elke maandagavond een lokaal
georganiseerde presentatie op 1 van de 2 
locaties in Para

>> Leer- en praktijkprogramma’s van 10 
weken: 3 x 45 minuten (maandag, woensdag
en vrijdag)

>> Verschillende tracks: Landbouw, Veeteelt, 
Visserij, Agritoerisme, Sporttoerisme, 
AgriTech/IOT en ICT/Websites

>> Doel: hoger inkomen & meer
werkgelegenheid
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>> Leer een stappenplan gebruiken voor 
verbeteren van het bedrijfsplan en 
moderniseren van het bedrijf met ICT, 
WIFI, tropische kassenteelt, glastuinbouw
en AgriTech/IOT

>> Leer gepland en innovatief telen, 
produceren en verkopen

>> Leer werken met kwaliteitsystemen en 
ICT/Websites

>> Krijg 2 jaar lang coaching en support in 
het verbeteren van het bedrijfsplan en 
moderniseren van het bedrijf en het 
verkennen van de keten
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>> Krijg ondersteuning in het bedenken en 
samplen van gewilde en duurdere
innovatieve producten: beauty- en 
gezondheidsproducten naast onverwerkte
oogst of voeding

>> Leer klanten, investeerders en partners 
vinden en krijg promotie van je producten
op de online Expo op 
www.discover-suriname.com

>> Krijg toegang tot een wereldwijd
netwerk van agrarische ondernemers, 
potentiele afnemers en investeerders via 
een business club en 
www.discover-suriname.com
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>> Krijg toegang tot een proeftuin, leer 
experimenteren en exporteren

>> Overweeg het opzetten van een
geitenboerderij, een kinderboerderij, een
zorgboerderij of een pannenkoeken-
boerderij

>> Overweeg het gaan maken van 
zuivelproducten zoals melk, yoghurt, kaas  
en babyvoeding

>> Overweeg het gaan organiseren van 
Amazon Boot Camps, wandeltochten en 
expedities naar de bergen
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>> Voor startende en gevorderde telers en 
ondernemers

>> Voor ambtenaren die een switch willen
maken

>> Voor consultants die nieuwe trainingen
willen verzorgen

>> Voor studenten die interesse hebben in 
een carriere in agribusiness, landbouw, 
veeteelt, visserij, toerisme of ICT en daar
hun geld in willen verdienen

Onder voorbehoud van wijzigingen

Over de Agribusiness Academy
• Iedereen die in Suriname woont, maar ook in het buitenland, kan online de lessen volgen van de 

Agribusiness Academy. Dit in de vorm van interactief lesmateriaal en/of het bekijken van 
presentaties.

• Als je geen online opties hebt kun je naar de fysieke presentatieavonden van de Agribusiness 
Academy.

• Deze presentatieavonden worden onder voorbehoud georganiseerd en onder
verantwoordelijkheid van lokale mensen.

• Op de websitepagina www.discover-suriname.com/academy staat aangegeven waar deze
locaties zijn.

• Op een presentatieavond wordt in principe een presentatie van de website gedownload, 
afgedrukt en getoond. Bij elke presentatie zitten ook pratijkoefeningen en een toets.

• Uiteindelijk worden in elk district in Suriname fysieke avonden georganiseerd.

• Iedereen is welkom op de avonden. mannen, vrouwen, jongeren en ouderen.

• Het verdient de voorkeur dat je de basisschool hebt afgerond en Nederlands kunt lezen. 

• Mocht je nog onvoldoende Nederlands kunnen lezen dan kun je op korte termijn de 
taalonderwijs module hiervoor volgen.

• Aan het eind van de training ben je in staat om:

• het bedrijfsplan van je organisatie te verbeteren

• een pitchdeck te maken voor investeerders

• product samples te maken om proeforders te krijgen

• verbetermaatregelen in je bedrijf door te voeren op het gebied van telen, produceren en 
verkopen
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