
Lector Ruud Zanders is verbonden aan het Poultry 
Expertise Centre. Zijn rol zal met name zijn om het 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en  
kennisinstellingen met elkaar te verbinden. Oftewel: 

•	 hogere	kwaliteit	van	pluimveeopleiding	 
waar het bedrijfsleven mee vooruit kan

•	 meer	studenten	die	kiezen	voor	de	 
richting pluimvee

•	 denkrichtingen	mee	ontwikkelingen	voor	 
de pluimveesector voor de komende  
10 tot 20 jaar

•	 iedereen	die	betrokken	is	of	wil	zijn	bij	de	 
pluimveesector motiveren en inspireren

Ter introductie hiervan heeft Ruud 3 december jl.  
een inspiratie sessie gehouden met als thema  
‘Wat verdwijnt eerder… de kip of het ei’. Deze is  
terug te kijken op de website van het Poultry  
Expertise Centre. Geïnteresseerd? Klik hier

28 - 30 januari 2014
PTC+ deelnemer op International 
Poultry Expo Atlanta 

11 februari 2014
OntbijtTED door Ruud Zanders in 
Barneveld (Groenhorst)
binnenkort meer
 
22-24 mei 2014
Poultry Expertise Centre deelne-
mer op de VIV Europe in Utrecht

In september 2013 vond een missie plaats van 
Nederlandse pluimveebedrijven naar Mexico. Doel 
was de presentatie van een plan voor ‘gezond pluim-
vee’ evenals het uitwisselen van ervaringen. Uit 
deze missie is het consortium ‘AgriMexico’ voortge-
komen, met als doelstelling het actief worden in de 
Mexicaanse pluimveesector. Meerdere partners van 
het Poultry Expertise Centre uit het bedrijfsleven en 
de onderzoeks- kennisinstellingen zijn deelnemer 
hierin. PTC+ neemt de eerste coördinatie voor de 
verdere vorming van het consortium op zich. Het 
consortium is op dit moment bezig met het opstellen 
van plannen en activiteiten. Wij houden u uiteraard 
op de hoogte.

MOBA (deelnemer in Poultry Expertise Centre) gaat in 
de periode gebruari - maart een project uitvoeren is 
samenwerking met het Groenhorst Barneveld, gericht 
op leerlingen van het Groenhorst. het project richt zich 
op het kennismaken met de MOBA als bedrijf, de 
sector waarin zij werkzaam is en de activiteiten die de 
MOBA hierin uitvoert. Centraal staat de samenwerking 
tussen verschillende partijen die allen hun expertise 
inbrengen.

Lector Ruud Zanders

Consortium AgriMexico

Eerste samenwerking  
in pluimveeonderwijs en 
bedrijfsleven is een feit

Agenda

Colofon

sorteren -  verpakken -  verwerken

PROFIT STARTS WITH CARE

www.moba.net
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Mede mogelijk gemaakt door:
Provincie Gelderland

Food Valley

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Poultry Expertise Centre. 
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

en in de agenda staan de komende evenementen. Veel leesplezier

http://www.poultryexpertisecentre.com/nl-nl/nieuws/inspiratie%20sessie%20ruud.aspx
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