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Leren kent geen grenzen!

Jee Business School

Uitwisseling met technische instituten

Een afvaardiging van Jee Business School
reisde in januari 2016 naar India.
Daar hebben we een samenwerkingsverband opgezet met het Engineering College en de Jadavpur University in de stad Kolkata.
Met als resultaat, dat binnenkort een uitwisseling van start gaat tussen cliënten
en cursisten van Jee Business School en die van onze Indiase partners.

De India-tour van Jee Business School

Reizen met een Airbus A380

De contacten met deze twee gerenommeerde instituten verlopen zo goed,
dat een aantal van onze trainers al op korte termijn naar India gaan.
Zij gaan er praktijkgerichte
colleges geven.
En omgekeerd zal het niet
lang duren voor de eerste
Indiase opleiders bij ons in
Nederland aan de slag gaan.

Het begon al bij ons vertrek naar India, toen we aan boord gingen van de
Airbus A380. Deze Airbus is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld.

De vervolgstap zal zijn, dat
werknemers die bij J-BS een
opleiding volgen, gedurende
twee á drie maanden naar
India kunnen gaan om een
praktijkopleiding te volgen die aansluit bij hun werkzaamheden. En na
bemiddeling door J-BS zullen ook Indiase werknemers naar Nederland
komen om hier in het bedrijfsleven een stage of een ‘training on the job’ te
volgen.

Nieuwe boost aan het technisch onderwijs
In Nederland is een nijpend tekort aan technici. Vanuit het bedrijfsleven
komt vaak de klacht, dat het reguliere onderwijs niet genoeg aansluit op de
behoefte vanuit het werkveld. Maar ook door het slechte imago van de technische beroepen en de vergrijzing kiezen steeds minder mensen voor een
carrière in de techniek. Met als gevolg een te lage instroom en een te hoge
uitstroom van vakbekwaam technisch personeel.
Door de uitwisseling met Indiase opleidingsinstituten denken wij een nieuwe
impuls te geven aan het technisch onderwijs, die betaalbaar blijft voor het
bedrijfsleven.
En niet alleen de téchnische kennis krijgt een boost door een verblijf in
het buitenland. Ook het ondergaan van een geheel andere cultuur is een
enorme verrijking. Dat heeft het team van J-BS aan den lijve ondervonden
tijdens de reis naar India.

Het heeft twee verdiepingen en kan 853 mensen vervoeren. Recente technische ontwikkelingen zijn verwerkt in het staartstuk en delen van de romp,
die van Glass Reinforces Aluminium (GLARE) zijn gemaakt.
Maar behalve een technisch wonder was deze Airbus toch vooral een comfortabel vervoermiddel, met veel beenruimte en een sfeervolle First Class
Lounge die uitnodigt tot netwerken met je medepassagiers. Ook nog eens
onder het genot van vers bereide hapjes door een internationale chef-kok.

Winkels, parken en
tempels in Kolkata
Aangekomen in Kolkata dompelden we
onder in deze bruisende, immens grote
stad met Britse en Indiase architectuur.
Kolkata heette vroeger Calcutta en is de
hoofdstad van de Indiase deelstaat WestBengalen.

Kolkota
Met 15,7 miljoen inwoners is het de op drie na grootste stad van India, gelegen op de oostelijke oever van
de rivier de Hooghly.
We bezochten er tal van historische monumenten en tempels. De architectuur van het Victoria Memorial,
gewijd aan de vroegere Britse koningin Victoria, was bijvoorbeeld fascinerend. Dit herdenkingsmonument
heeft ook een museum over de geschiedenis van de stad.
Even verderop ligt het rustige en bloemrijke Elliot Park, dat net als het Millenium Park en Citizen’s Park
recent is gebouwd door Tata Steel.
Ook het Birla Planetarium, het Britse Fort William en het cricketstadion Eden Gardens zijn een bezoek
waard. Winkels en restaurants zijn volop te vinden in Esplaned, Newmarket, Parkstreet en Maidan.

Dakshineswar
We bezochten ook de tempel van Kali binnen het heilige tempelcomplex
Dakshineswar.
Deze enorme hindoetempel aan de rivier de Ganges is een bedevaartsoord voor vele miljoenen Hindoes van over de hele wereld.
Het complex is halverwege de 19e eeuw gebouwd door filantroop Rani
Rashmoni.
De meest centraal gelegen tempel heeft negen spitse torens, gewijd aan
de heilige Moeder Kali. Zij staat in de tempel op een witmarmeren beeld
van godin Shiva en net als Shiva op een zilveren lotus met duizend blaadjes.
Twaalf identieke shivatempels bevinden zich aan weerszijden van een stenen trap die naar de rivier de Ganges leidt. Binnen de tempels zijn talloze
voorstellingen van de godin Shiva te vinden.

Mayapur
Terug in Kolkata stond voor ons een Bengaalse
bruiloft op het programma, die maar liefst zeven dagen duurde. Bijzonder waren de sari’s (of kurti’s), die
de vrouwelijke aanwezigen droegen. Deze gewaden
van vijf meter zijde worden om het lichaam gewikkeld
en met veiligheidsspelden vastgezet.

Na Kolkata reisden we per bus naar Mayapur, 130
kilometer verderop. Het dorpje ligt aan de Ganges
en staat bekend als de spirituele hoofdstad van de
wereld. Het is een van de meest heilige en rustige
gebieden in India. Behalve een boottocht over de
Ganges bezochten we ook de tempel van Mayapur,
waar we een aantal kirtans (het bezingen van Indiase
goden) meemaakten.

Een bruiloft van zeven dagen
Na de huwelijksvoltrekking door een priester gingen we aan tafel, waar bediendes ons bleven opscheppen, ook toen we al lang genoeg hadden gegeten. En ondanks het pittige
eten en de vele uren die we daarna in de bus moesten zitten kregen we geen maagklachten.
Nadien maakten we een tocht naar een belangrijk bedevaartsoord in Bengalen, de steden Jairambati en Kamarpukur, twee van de heiligste bestemmingen in India. Beide locaties hangen samen met het leven van de heilige Sri Ramakrishna en hebben grote religieuze betekenis.
En ten slotte bezochten we de industriestad Jamsehdpur in de deelstaat Jharkhand. Het gebied rondom deze stad is rijk aan mineralen als kolen en ijzer. De belangrijkste staalproducenten van India zijn hier dan ook gevestigd.

Droom jij ervan om een deel van je opleiding in India te volgen?
Ben je nieuwsgierig geworden naar ons uitwisselingsprogramma en wil je er meer over weten? Neem dan gerust contact
op. We kijken graag samen met jou in hoeverre een uitwisseling te combineren is met de opleidingsvraagstukken binnen
jouw organisatie.

Contact informatie
Jee Business School
Lorentzstraat 35, 2665 JG Bleiswijk
Tel: 06-19349199
Email: info@j-bs.nl
Website: www.j-bs.nl

