
Indonesië is een van de focuslanden waar het Poul-
try Expertise Centre zich op richt. Afgelopen najaar 
is in samenwerking met het Min. EZ en de Topsector 
Agri & Food een conferentie georganiseerd, gericht 
op de vraag naar de overdracht van pluimveekennis 
in Indonesië en de rol van Nederland daarin. Afgelo-
pen november heeft Eltjo Bethlehem deelgenomen 
aan de Nederlandse Handelsmissie. Tijdens deze 
missie heeft er o.a. een symposium plaatsgevonden, 
waarin zowel vanuit Indonesië als vanuit Nederland 
het belang van pluimvee voor de toekomst van 
Indonesië werd benadrukt. Op basis hiervan werkt 
het Poultry Expertise Centre samen met drie initiatie-
ven en projecten:

• Food Security Indonesia
• Foodtech Indonesia
• Living Lab Logistics

Klik hier om meer te lezen over dit onderwerp

14 mei 2014
Symposium Hogere 
Vleespluimveegezondheid

15 mei 2014
Symposium Hogere
Legpluimveegezondheid

22-24 mei 2014
Poultry Expertise Centre deelne-
mer op de VIV Europe in Utrecht

Het Groenhorst College is begonnen met de voorbe-
reidingen voor een pluimvee training van 5 maanden 
in BTEC voor internationale studenten.

De opleiding heeft een “Learning by Doing” aanpak. 
Deze aanpak en de inhoud van de training richt zich 
op operationeel / tactisch niveau van werken in de 
pluimveehouderij. Wereldwijd zijn er mensen met 
zo’n diploma als medewerker of bedrijfsleider op 
grote pluimveebedrijven, demobedrijven of praktijk 
instructie bedrijven werkzaam. 

Een BTEC opleiding in de melkveehouderij loopt al 
langer en de ervaringen hierin zijn goed. Een groot 
zuivelconcern uit China sponsort nu 18 studenten 
om na de opleiding op één van hun bedrijven aan de 
slag te gaan als medewerker of manager.

Op 5 Februari vindt de aftrap plaats van een case die 
door zowel MOBA als onderwijs (Groenhorst) is sa-
mengesteld. Studenten krijgen eerst een rondleiding 
waarna een case wordt gelanceerd. MBO en HBO 
studenten denken na over een innovatieve oplossing 
voor het verzamelen en sorteren van eieren van twee 
“te bouwen” pluimveestallen van de Aeres Groep. De 
pilot heeft als doel om elkaar als onderwijs en bedrijfs-
leven te leren kennen. Vanaf volgend jaar gaat er een 
Minor draaien waarin een grote case in is verwerkt en 
meerdere partijen samenwerken, waaronder MOBA.

Focusland Indonesië

Groenhorst start met  
een BTEC level 3 voor 
Pluimveehouderij

MOBA en Poultry Expertise 
Centre slaan handen ineen 
in studentenproject.
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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

Het Poultry Expertise Centre presenteert zich tijdens 

de VIV Europe (20 t/m 22 mei 2014) 
in de Jaarbeurshallen te Utrecht. 

Graag verwelkomen wij u in onze stand!

http://www.dutchpoultrycentre.nl/nl/frontpage.html?id=648
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