Nieuwe opleiding voor leraren bijenteelt
In september 1999 werd in het maandblad voor d e
eerste keer sinds lang gewag gemaakt van een
nieuwe opleiding voor leraren bijenteelt. Deze
cursus is door 18 imkers met succes gevolgd. D e
commissie onderwijs wil in 2005 m e t een tweede
cursus van start gaan.
Voor de toekomst en voor de kwaliteit van de bijenhouderij in Nederland is het van belang dat er voortdurend cursussen gegeven worden aan geiriteresseerden zodat er steeds aanwas is met nieuwe imkers. Voor
het in stand houden van deze cursussen is een goed
lerarenkorps nodig van leraren die o p de hoogte zijn
van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de
bijenhouderij.
De cursus bestaat uit een A- en een B-gedeelte. Voor
elk deel wordt één cursusjaar gereserveerd. Na het Adeel heeft men zoveel kennis dat men de basiscursus
bijenteelt kan geven. Na het volgen van het B-deel
kan men ook lesgeven aan de vervolgcursus bijenteelt
en sommige andere meer specialistische cursussen.
Elk onderdeel bestaat uit een aantal modules die door
verschillende deskundige docenten worden gegeven.
Naast de lessen en de daaruit voortkomende taken,
krijgt men ook opdrachten t o t zelfstudie. De vaardigheid van het lesgeven zelf zal een belangrijk onderdeel
zijn van de opleiding. De beide cursusdelen zullen met
een examen worden afgesloten.

Doelgroep
Er zijn verschillende doelgroepen waarvoor deze opleiding bestemd is:
leraren dierverzorging die bijscholing willen krijgen
voor het geven van cursussen bijenteelt.
leraren o p diverse scholen die imker zijn en
cursussen bijenteelt willen gaan geven.
ervaren imkers zonder enige onderwijsbevoegdheid.
Het lesgeven zal voor hen een onderdeel zijn van
het examen.

Eisen aan de deelnemers
De algemene toelatingseisen zijn:
de basiscursus en de vervolgcursus bijenteelt moet
met goed resultaat gevolgd zijn.
ten minste vijf jaar bijenhouden met meer dan twee
volken.
de deelnemer moet in staat zijn Engelse of Duitse
teksten t e lezen.
Met elke aspirant deelnemer kan door de cursusleiding

een toelatingsgesprek worden gevoerd (met name bij
afwijking van de toelatingseisen) waarin aan de orde
komen: motivatie, kennis, interesse, verwachtingen,
ervaring als imker en didactische vaardigheden.
De A-cursus zal naar verwachting 60 lesuren bevatten.
36 uur theorie en 24 uur praktijk. Daarnaast moet
gerekend worden o p 20-25 uren zelfstudie.
De modulen van het A-gedeelte zijn:
vakdidactiek, biologie van de honingbij, werken met
bijen, bijengezondheidszorg, bijenproducten, bijen en
milieu.
Voor het A-gedeelte moet gerekend worden o p een
financiële bijdrage van circa €380,- per cursist.

Aanmelding
Voor meer informatie over de inhoud van de cursus
kan bij het secretariaat van de VBBN een brochure
aanvragen. Hier zijn ook de aanmeldingsformulieren te
verkrijgen.
Secretariaat VBBN, Postbus 90, 6720 AB Bennekom,
0317-42 24 22, fax 0317-42 41 80, E: redactie@vbbn.nl
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