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Een diploma dat erkend wordt

L Gerritsen, M. van Ierse1
organiseren te ondersteunen bij dat werk. Ook wordt
De VBBN heeft al geruime tijd een commissie onder- het daarmee mogelijk de cursisten een diploma te
wijs. Een belangrijk deel van haar werk was het
geven dat erkend wordt door de beroepsgroep van
volgen van regelingen voor subsidies voor bijenimkers zoals die in de verschillende organisaties zijn
teeltonderwijs en verenigingen daarover informeren. georganiseerd.
Dat was werk geworden voor specialisten.
Een tweede taak van die commissie was om LOBAS Wat houdt de regeling in?
te adviseren over eindtermen van cursussen bijenDe commissie heeft zo'n regeling opgesteld en die bij
teelt. LOBAS is een instelling die onder andere voor de afgelopen lerarendag met de bijenteeltleraren
het landbouwonderwijsvaststelt aan welke eisen
besproken en vervolgens bijgesteld. Daarna is de
cursussen moeten voldoen.
regeling aan alle hoofdbesturen voorgelegd. Zodra de
Een derde taak die de commissie zich stelde was het hoofdbesturen hiermee hebben ingestemd, kan er in
organiseren van een opleiding tot bijenteeltleraar.
de praktijk mee worden gewerkt. De regeling beschrijft
Via de gebruikelijke kanalen was dat onbetaalbaar
ook de inhoud en het doel van de diverse cursussen.
geworden. Op dat moment realiseerde de commissie In grote lijnen komt de regeling erop neer dat verenizich dat dat een belang was voor de gehele bijengingen die een cursus willen organiseren, deze cursus
houderij en zijn andere organisaties uitgenodigd mee bij de commissie onderwijs aan kunnen melden en als
te werken. In goede samenwerking is er toen een
de cursus overeenstemt met de richtlijnen kan aan het
cursus leraar bijenteelt tot stand gekomen waarmee einde van de cursus aan de cursisten een erkend
inmiddels ongeveer 15 leraren zijn opgeleid.
diploma worden verstrekt.

Omdat het al lange tijd moeilijk was cursussen via een
AOC (Agrarisch Opleidings Centrum) te realiseren, zijn
veel verenigingen zelf cursussen gaan organiseren, de
zogenaamde grijze cursussen. Dank zij deze grijze
cursussen en de inzet van verenigingen en leraren is
aan veel beginnende imkers het vak van imker geleerd.
Er zit een nadeel aan deze manier van werken. Er is
geen gezamenlijk overleg waar wordt nagedacht over
vorm en inhoud van een cursus. Verenigingen en leraren
volgen hun eigen ontwikkeling en langzaamaan gaan
cursussen onderling erg van inhoud verschillen: op de
ene cursus krijgt men 14 uur theorie en 10 uur praktijk
en op een andere is dat 8 en 24 uur. Op de ene cursus
leert men de doppenmethode en op de andere
separeren.

Een nieuwe opzet
Al meer dan honderd jaar is het bijenteeltonderwijs
een onderdeel van het landbouwonderwijs en ondanks
het feit dat dat nog steeds zo is, is het in de praktijk
voor veel verenigingen praktisch onmogelijk geworden
om via een AOC een cursus te organiseren. In 2002
zijn subsidies voor cursussen bijenteelt afgewezen en
dat vormde voor de commissie een goede reden om
een regeling te gaan maken waarmee de georganiseerde bijenhouderij zelf de verantwoordelijkheid
neemt voor bijenteeltonderwijs. Het doel van die
regeling is verenigingen en leraren die zelf cursussen

Eindelijk weer een echt diploma
Bij een cursus via een AOC hoort een officieel diploma.
Een kaal papiertje uit een wereld met een zakelijkheid
die niet overeenstemt met de liefde voor het vak dat
de imker kenmerkt. Bij een grijze cursus krijgen cursisten soms een fraai getuigschrift dat recht doet aan zijn
enthousiasme. Het steekt daarbij altijd een beetje dat
er niemand is die dat diploma erkent. Soms ook krijgt
men niets en wordt de cursus afgesloten met een
gezellige bijeenkomst.
Aan deze onbevredigende toestand wordt nu een
einde gemaakt. Via de commissie Onderwijs kan men
zijn cursisten weer een erkend diploma geven. Het
diploma is niet alleen erkend door de beroepsgroep
van imkers maar staat ook ergens voor. Wie zo'n
diploma heeft, heeft een goede opleiding gehad en
maakt een goede start van zijn imkersloopbaan.

Waneer gaat de regeling van start?
De commissie Onderwijs ziet het liefst dat de regeling
in het nieuwe cursusjaar 2004 al van start gaat. Een en
ander is afhankelijk van de instemming van alle
organisaties. Daarop vooruitlopend kunt u de regeling
al bij de commissie Onderwijs (per adres secretariaat
VBBN: 0317-42 24 22, E: vbbn&bbn.ni) opvragen en
daar bij de organisatie van uw cursus rekening mee
houden.
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