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Doelstelling

Er is momenteel in onze maatschappij een trend zichtbaar met als thema 'Natuurlijk en
gezond'. Via de media krijgen consumenten veel informatie over 'natuurlijke
gezondheidsbevorderende voeding en verzorgingsproducten'. Een reactie hierop is dat
binnen de wetgevende kaders de gezondheidsclaims strenger worden getoetst. Ook binnen
de sector tuin- en akkerbouw zorgt deze trend voor nieuwe initiatieven, zoals de teelt van
cranberry’s, (exotische) kruiden en cressen. Vaak ontbreekt echter de kennis over de teelt,
be- of verwerking, de mogelijke gezondheidsbevorderende toepassingen en de toegestane te
voeren claims. Kortom, richting de toekomst is er behoefte aan deskundige werknemers voor
de 'natural health & (fresh) functional food branch'.
Doel van het project is tweeledig: Kennis over natural health (products) & functional foods
wordt toegespitst op de doelgroepen (primaire sector en foodsector) ontsloten en
beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt een minor (15 ects) ontwikkeld voor de major Food &
Pharma (CAH Vilentum) op basis van de ontsloten kennis en contacten met bedrijven. Deze
minor zal tevens als uitgangspunt dienen voor onderwijsmateriaal voor mbo en wo.

Werkwijze

Na het werven van hbo-studenten worden de structuur en de te verwerven competenties met
betrekking tot natural health & functional foods gedefinieerd. Vervolgens zullen er
kennisvragen worden geïnventariseerd. Aan de hand van deze kennisvragen zullen
factsheets worden ontwikkeld. Na feedback zal de factsheet worden doorontwikkeld tot een
kennisproduct en worden opgeleverd. Voor het ontwikkelen van de minor worden
beroepstaken en benodigde kennis en vaardigheden geïnventariseerd en ingedeeld naar
mbo/hbo en wo. Als uitgangspunten dienen curricula en gegevens van de
werkveldcommissies van de Groene Welle, CAH Dronten en Voeding en Gezondheid
Wageningen. Er wordt een netwerk ontwikkeld om bedrijfsopdrachten aan te leveren. Op
basis van uitgewerkte factsheets wordt een reader samengesteld door projectleden (en
eventueel studenten). Hierbij zal onderscheid worden gemaakt in toegankelijkheid voor
mbo/hbo en wo. Ter afsluiting wordt een symposium georganiseerd.
Penvoerder is CAH Vilentum Dronten. Onderwijsinstellingen binnen het
samenwerkingsverband zijn AOC de Groene Welle te Zwolle en Wageningen UR.
Onderwijsinstelling als derde partij is HAS Hogeschool Den Bosch. Externe instellingen zijn:
RIKILT Wageningen; PhytoGeniX Utrecht; Fytagoras Leiden; NvF (Nederlandse vereniging
voor Fytotherapie); PPO WUR; en tot slot primaire ondernemers uit de branche voor het
gebruikersklankbord via de brancheorganisatie NPN (= branchevereniging voor producenten,
groothandelaren, importeurs en distributeurs van gezondheidsproducten) en Syntens.

Resultaat

Binnen het project 'Natuurlijk Natural Health' is gewerkt aan het laten circuleren van kennis
over natural health (products) & functional food. Het project had twee hoofddoelen:
• Het bestaande kenniscentrum Rein uitbreiden met een nieuwe kennispeiler en met mboen wo-functies: Vragen uit bedrijfsleven onderwijs werden ingebracht en beantwoord door
studenten. Gedurende de projecttijd werden tien vragen gesteld waarvan er vier zijn
uitgewerkt naar kennisproducten. Op 4/5 van de projecttijd is besloten kenniscentrum Rein
te laten fuseren met de CAH kennisbalie onder het thema 'voeding & gezondheid' van de
CAH kennisbalie. De doelstellingen zijn ten dele gerealiseerd. Het is wel gelukt om de
studentleeromgeving binnen het thema duurzaam te laten voortbestaan zonder externe
financiering.
• Een minor ontwikkelen op hbo-niveau (15 ECTS) op het gebied van 'Natural health
(products) & Functional foods': De doelstelling van dit onderdeel is ruimschoots gehaald en
kwalitatief zeer goed onderwijsmateriaal op een tot nu toe onderbelicht onderwerp is
beschikbaar gekomen. Dit materiaal kan vrij makkelijk worden aanpast naar mbo-niveau.
Het project is afgesloten met een symposium met het thema 'gezondere groenten & fruit;
uitdaging of utopie'.
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