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Cursussen bijenteelt
Al enkele jaren is de Commissie Bijenteeltonderwijs
bezig o m het bijenteeltonderwijs in eigen beheer
van d e organisaties t e brengen. Door allerlei
problemen die verenigingen ondervonden o m
cursussen t e geven via d e officiële kanalen was er
een wildgroei van allerlei zelfbedachte cursussen.
Deze inspanning was zeer t o e t e juichen, want zo
kon men beginners tenminste een cursus aanbieden.
Het had evenwel als nadeel dat er niemand meer
precies wist wat bijvoorbeeld een basiscursus
bijenteelt inhield.

contact tussen leraren onderling en met de commissie
van belang. Leraren voeren niet uit wat de commissie
bedacht heeft, maar de commissie coördineert wat
leraren vinden dat er moet gebeuren.
De commissie zorgt ook voor de opleiding van bijenteeltleraren. In 2005 gaat er weer een opleiding van
start. Verder werkt de commissie in samenwerking
met de werkgroep bijengezondheidszorg aan een
cursus bijengezondheidszorg. Bijengezondheidszorg
is nog een witte vlek in het cursusprogramma.

Bijenteeltonderwijs in 2004
Jaarlijks melden zich mensen aan die bijen willen gaan
16 houden. Een bijenvolk kopen met bijbehorende
I
materialen is een hele investering, maar is niet het
grootste probleem om imker te worden. Weten en
kunnen beoordelen hoe je met een bijenvolk om moet
gaan, is heel wat moeilijker. Dan is een basiscursus
eigenlijk wel nodig om t e voorkomen dat men na een
of twee jaar teleurgesteld de hobby opgeeft. Ondeskundigheid is ook niet bevorderlijk voor het image
van de bijenhouderij; ongecontroleerde zwermen en
steeklustige bijenvolken. En tenslotte leveren cursussen
enthousiaste nieuwe leden op.

Werk van de Commissie Bijenteeltonderwijs
Begin 2004 heeft de Commissie Bijenteeltonderwijs
de zogenaamde 'Regeling bijenteeltonderwijs' aan
alle hoofdbesturen voorgelegd. De regeling is bedoeld
om de kwaliteit van cursussen te behouden en duidelijkheid te geven over de inhoud ervan. Verenigingen
die een cursus organiseren die voldoet aan de eisen
van de 'Regeling bijenteeltonderwijs' kunnen dan een
landelijk erkend diploma aan de cursisten uitreiken. De
regeling bestaat uit een praktisch gedeelte (hoe kom
ik aan een diploma) en uit een inhoudelijk gedeelte
(wat wordt er in de cursus behandeld). Inhoudelijk
waren alle hoofdbesturen het met de regeling eens,
maar ANI en ABTB wijzen het praktisch gedeelte af. Zij
willen graag hun eigen diploma behouden. De overige
organisaties staan achter het gezamenlijke diploma.
De commissie werkt ook aan de kwaliteit van het
onderwijs met bijscholing van bijenteeltleraren. Er is
jaarlijks een lerarendag waarop zowel het lesgeven
zelf besproken wordt als lezingen gegeven worden
over actuele onderwerpen. Leraren en cursussen blijven
zo up t o date. De lerarendag is er ook voor een goed
contact tussen leraren en de Commissie Bijenteeltonderwijs. Voor goed bijenteeltonderwijs is een nauw
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In 2004 is de 'Regeling bijenteeltonderwijs' van start
gegaan. In de beginfase van het aanmelden van
cursussen hebben zich nog enkele communicatiestoornissen voorgedaan tussen de' organiserende
verenigingen en de Commissie Bijenteeltonderwijs. Er
wordt aan gewerkt om dat in 2005 te voorkomen. In
totaal zijn er 12 cursussen aangemeld, 10 basiscursussen, een cursus voor gevorderden en een kadercursus
koninginnenteelt. Aan 175 cursisten is een erkend
diploma verstrekt.

Bijenteeltonderwijs in 2005
Cursussen geven via de 'Regeling bijenteeltonderwijs'
gaat ook in 2005 weer verder. Zo wordt het bijenteeltonderwijs steviger neergezet: hobbyisten een
goede basis geven om hun hobby t e beoefenen. Zo
kan bijenhouden een aangename hobby zijn, maar
kan de hobby ook uitgroeien t o t een professionele
activiteit: bestuivingsimker, honingproducent.
De gang van zaken is de volgende: de vereniging die
een cursus wil organiseren overeenkomstig de
'Regeling bijenteeltonderwijs' stuurt een ingevuld
aanmeldingsformulier naar de Commissie Bijenteeltonderwijs. De 'Regeling bijenteeltonderwijs', met de
beschrijvingen van de basis- en vervolgcursus, en het
aanmeldingsformulier kan worden opgevraagd bij:
Commissie Bijenteeltonderwijs, t.a.v. mw. M. Canters,
Postbus 90,6720 AB Bennekom, 0317-42 24 22 of via
het E-mailadres: redactieQvbbn.nl
De commissie stuurt een ontvangstbevestiging en
verklaart zich wel of niet akkoord met het aanmeldingsformulier, het meegestuurde lesrooster en de cursusinhoud. Aan het einde van de cursus worden door de
cursusleiding de benodigde diploma's aangevraagd.
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