Verslag informatiedag bijenteeltleraren
M.J. van lersel
Op zaterdag 24 november 2001 is er in het gebouw
van AOC Helicon t e Boxtel een informatiedag voor
bijenteeltleraren geweest. Deze werd door 45
leraren bezocht.

Na een woord van welkom door de heer Jos Plaizier
gaf hij een uitleg over het beleid van de commissie
onderwijs. De commissie streeft ernaar het
bijenteeltonderwijs uiteindelijk geheel onder te
brengen bij de organisaties van bijenhouders. Het
bijenteeltonderwijs is van het grootste belang voor de
90 instroom van nieuwe leden. Met het organiseren van
I
het eerste deel van de opleiding voor bijenteeltleraar
is daar een duidelijke start mee gemaakt. Momenteel
wordt er gewerkt aan het vervolg daarop. De
commissie heeft meegewerkt aan het tot stand komen
van de eindtermen voor de cursussen bijenteelt voor
beginners en voor gevorderden zoals deze via de
AOC's gegeven worden. De benaming cursus
verzorgen bijenteelt en cursus bedrijfsvoeren
bijenteelt behoren daardoor tot het verleden. Tevens
heeft de commissie het tot stand brengen van een
goed en actueel cursusboek op haar programma
staan. Het is de bedoeling op den duur het
cursusonderwijs, zoals we dat nu kennen met de
beginners- en gevorderdencursus inhoudelijk en
organisatorisch te gaan beheren.

tijd iemand op weg gezet moet worden in een
complex iets als het bijenvolk en het omgaan daarmee. Een bijkomend probleem is het ontbreken van
een actueel cursusboek. De nadruk van de cursus
moet vooral liggen op het leren kennen van het
bijenvolk en minder op het aanleren van een eenvoudige methode. Bovendien is het nog een onopgeloste vraag in hoeverre beginnende imkers al in
de beginnerscursus kennis moeten nemen van teelt en
selectie.

De prijs van een cursus
De heer Hans Gerritsen had een overzicht gemaakt
van de cursuskosten. In het recente verleden konden
de AOC's gebruik maken van de McSharry-regeling
waardoor de cursusprijs op I£ 115,- kon worden
vastgesteld. Deze subsidieregeling is komen te
vervallen en nu is het misschien mogelijk het cursusonderwijs via een nieuwe regeling van het ministerie
van landbouw gesubsidieerd te krijgen. De concrete
uitwerking van deze regeling laat op zich wachten
waardoor de hoogte van de prijs van een cursus erg
onzeker is geworden. Cursussen die in eigen beheer
gegeven worden, lijken vaak goedkoper maar dat
betekent in feite dat anderen die cursus subsidiëren
zoals de imker die volken aanbiedt of een school die
een klaslokaal beschikbaar stelt. Het is nog maar de
vraag of dergelijke ad hoc oplossingen goed zijn voor
het bijenteeltonderwijs.

De lerarencursus
In het middagprogramma waren 4 workshops
opgenomen. Het doel daarvan was om met elkaar na
te denken over een aantal problemen.
1. Enraringen met lesgeven
In deze workshop kwamen een groot aantal praktische
zaken aan de orde om cursisten zoveel mogelijk van
een cursus te laten opsteken
2. Werken met zachtaardige bijen
Tijdens deze workshop werd gesteld dat het werken
met zachtaardige bijen de cursisten in staat stelt om
Het organiseren van een cursus
zonder angst met bijenvolken om te gaan en daardoor
Als derde onderdeel van de ochtend kwam het orgahun aandacht volledig te kunnen richten op het leren
niseren van een cursus aan bod. De heer Mari van
kennen van het bijenvolk. Het is wel belangrijk dat ze
lersel gaf aan dat de kwaliteit van een aantal praktische weten en ervaren dat bijenvolken ook agressief kunnen
zaken zoals leslokaal, bijenstand en goede volken een zijn, om te voorkomen dat ze ongewaarschuwd voor
belangrijke voorwaarde vormen voor een kwalitatief
onaangename verrassingen komen te staan. Ook werd
goede cursus. Het grootste probleem van de cursus
benadrukt dat het belangrijk is cursisten aan te leren
voor beginners is dat binnen een betrekkelijk korte
op een voorzichtige wijze met bijenvolken om te gaan.
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Vervolgens gaf de heer Dick van Houwelingen aan hoe
het eerste gedeelte van de cursus bijenteeltleraar was
opgezet en hoe de diverse onderdelen door de
cursisten tenslotte werden gewaardeerd. De tendens
was dat men tevreden was over de aangeboden leerstof. De commissie onderwijs zal de kritiekpunten ter
harte nemen en daarmee rekening houden bij de
organisatie van het tweede gedeelte. Naar verwachting
zal dit tweede deel in het voorjaar van 2002 starten.
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U I T DE I M K E R G E M E E N S C H A P
De aard van het volk is belangrijk, maar de manier van
werken van de imker ook.
3. Horen solitaire bijen, hommels en wespen ook op
de beginnerscursus thuis?
Men was enthousiast over dit onderdeel. Kennis over
andere insecten hoort er zeker bij. Als imker wordt je
door de leek toch gezien als een deskundige op het
gebied van dit soort insecten. Bovendien is het erg
interessant. Het grootste probleem is de beperkte tijd

die in de beginnerscursus beschikbaar is, bovendien
ontbreekt lesmateriaal.
4. De bedrijfsmethode in de beginnerscursus
Deze workshop kenmerkte zich door heftige discussies
over wat beginners wel en niet aan leerstof kunnen
verwerken. Kan de doppenmethode aangeleerd
worden of moeten we ons beperken tot het maken
van een koninginnenaflegger als methode van
zwermverhindering.

Algemene Ledenvergadering Carnicavereniging Oost-Nederland
Namens het bestuur van de Carnicaverening OostNederland nodig ik u uit voor de Algemene
Ledenvergadering op zaterdag 6 april 2002, om
13.00 uur in zaal 'Hoitink' te Bornerbroek.
Als sprekers hebben wij voor u uitgenodigd: de
heren Ed Pieterse uit Maarn en Jan Verrier uit
Naarden om te vertellen over de Primorsky bij. (De
bij die de strijd aangaat met de varroamijt).

Genoemde heren zijn beide mede-oprichters van de
stichting 'De duurzame bij'.
In de pauze verloting van imkerij-artikelen en 'De
Welle' koninginnen.
Inl.: secretaris Carnicavereniging Oost Nederland:
Roelof Waaijer, J.C. de Rijpstraat 1,7532 XS Enschede,
053-4612416.

Ronde glazen demonstratiekast operationeel
Afgelopen maand hebben de eerste bijen hun intrek
genomen in Bee-at-home.
Zoals gebruikelijk bij grote verhuizingen was het even
wennen, maar al gauw hebben ze de wilgen
gevonden. Beladen met stuifmeel keerden ze terug.
Rond 'Bee-at-home' is een voor insecten aantrekkelijke tuin ingericht. Op een mooie herfstdag vorig
jaar heeft Klaas van der Lee met behulp van een
aantal vrijwilligers een grote hoeveelheid vaste
planten gepoot. Deze planten waren afkomstig van
de Ambrosiushoeve, aangevuld met enkele vaste
planten verkregen van andere tuinders: een breed
scala uiteenlopend van het vroegbloeiende Longkruid
tot de laatbloeiers als Hemelsleutel. Er is speciaal
gedurende de gehele openingstijd van de Floriade (6
april t/m 20 oktober) iets bloeiends en dus voor de
bijen boeiends te vinden.
Het aantal imkers dat zich heeft aangemeld om te
helpen presenteren op de Floriade is verder
opgelopen. Ruim 80 personen zullen enthousiast
vertellen over hun natuurhobby. Binnen de werkgroep
is André Hageman het aanspreekpunt voor deze

vrijwilligers. Voor de dagen dat men wil presenteren is
natuurlijk gratis toegang geregeld.

De mogelijkheid te overnachten voor imkers die
meerdere dagen achter elkaar willen presenteren
wordt nog nader bekeken. In ieder geval is er ruimte
om in de buurt van de Floriade een caravan te stallen.
Meer weten over Bee-at-home?Bel met Piet
Hooijman, 0297-325177 of Jos Hooijman 0206450217 of
e-mail: info@bee-at-home.nl
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