
Na 5 jaar is de Summercourse Poultry weer terug. Het 
Poultry Expertise Centre, Vencomatic Group, CAH 
Vilentum Hogeschool, HAS Hogeschool, PTC en 
Wageningen UR hebben gezamenlijk de cursus weer 
op de kaart gezet. 28 personen hebben de cursus 
gevolgd.

Behalve de gastdocenten en experts o.a. van Wage-
ningen UR, droegen ook de deelnemers zelf bij aan 
het succes. “Je leert op zo’n manier veel van elkaar”, 
aldus een van de deelnemers, doelend op de grote 
diversiteit van de cursisten. De cursisten zijn onder 
andere actief in de veevoederindustrie, certificering, 
broederij en farmaceutische industrie. Ook namen een 
behoorlijk aantal studenten deel.

16 t/m 20 maart 2015 vindt de Wintercourse plaats en 
is in het Engels. Komende tijd wordt het programma 
verder uitgewerkt. Houd de website dus goed in de 
gaten voor de ontwikkelingen

November 2014
Studiedag ‘Vitale Leghennen’. 
Binnenkort meer informatie op  
de website.

23 oktober 2014
Food Valley Expo 2014 

11-14 november 2014
Eurotier Hannover

De Nederlandse pluimveesector werkt aan een 
promotie boost voor de pluimveehouderij. Dit op een 
zo objectief en informatieve mogelijk manier. Inspira-
tiebron is de Belgische variant ‘Vlaanderens Trots’.
 
Met het initiatief willen de initiatiefnemers, Alex 
Janssen van Vepymo en Ruud Rutten van MS 
Schippers Bladel, niet enkel een duidelijk beeld 
scheppen van de sector maar vooral de consument 
prikkelen en motiveren om onze goede, gezonde en 
eerlijke producten te consumeren. Hiervoor hebben 
ze SVH Meesterkok Luc Kusters weten te strikken. 
Hij gaat mooie, lekkere en originele gerechten berei-
den. Op die manier raakt de consument bekend met 
de veelzijdigheid van alle producten die met eieren 
en pluimveevlees te bereiden zijn. Binnenkort meer 
op www.hollandschglorie.eu. Poultry Expertise 
Centre is als coördinator betrokken bij het projecten, 
studenten van CAH Vilentum zullen hun inbreng 
hebben.

Vanuit Groenhorst Barneveld zijn dit jaar de pluimvee 
lessen weer van start gegaan. Met 23 enthousiaste en 
gedreven studenten onder leiding van de docenten van 
de CAH Vilentum Hogeschool en het Groenhorst 
Barneveld, wordt theorie gekoppeld aan de praktijk. Dit 
gaat van praktische handelingen in de stal tot bereke-
ningen op het kantoor, maar bij alles geldt dat de 
praktijkopleiders van wanten weten.
 
Het Groenhorst is trots op de samenwerking tussen de 
docenten en het bedrijfsleven, die nog altijd wordt 
verbeterd. Het stijgende aantal studenten bevestigt dat 
de betrokken partijen op de goede weg zijn.
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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
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