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Aeres Hogeschool Dronten en Universiteit Utrecht 
begeleiden Vietnamese pluimveehouder bij 
omschakeling van batterijkooien naar 
scharrelhuisvesting 

 

In navolging van het Europese verbod op batterijkooien en 

de omschakeling in Noord-Amerika van batterijkooien naar 

scharrelhuisvesting, heeft deze ontwikkeling zich nu ook 

doorgezet in Azië. De Humane Society International (HSI) is 

een internationale dierenwelzijnsorganisatie die middels 

lobbywerk en campagnevoering invloed heeft gehad op deze 

ontwikkelingen. De HSI voert echter niet alleen campagnes 

voor een beter dierenwelzijn, maar stelt ook middelen 

beschikbaar om de omschakeling in de praktijk te 

begeleiden. 
   

     

 

De HSI is een project gestart waarbij een team van 

Nederlandse pluimvee experts een Vietnamese 

pluimveehouder zal adviseren en begeleiden bij het bouwen 

van een stal met scharrelhuisvesting voor leghennen. 

  

In het voorjaar van 2018 hebben de Nederlandse experts de 

Tiền Giang provincie bezocht om bij de pluimveehouder de 

huidige situatie in lokale omstandigheden te beoordelen en 

is er met verschillende overheden gesproken over de 

verscheidene aspecten die komen kijken bij omschakeling 

naar scharrelhuisvesting. Lees meer hierover : 

https://www.poultryexpertisecentre.com/nieuws/2018-

aeres-en-uu-begeleiden-vietnamese-pluimveehouder 
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Cage-Free Meeting in Soerabaya, Indonesië 

 

Op maandag 3 september heeft in Soerabaya (Indonesië) het 

event ‘Cage-free Egg Production: Market Opportunities and 

Navigating  a Successful Transition’ plaatsgevonden. Dit 

event, georganiseerd door de Humane Society International 

(HSI) en de Indonesian Veterinarian Medical Association, 

werd bijgewoond door ca. 100 pluimveehouders uit o.a. 

Indonesië, Maleisië en de Filipijnen. Lees meer hierover: 

https://www.poultryexpertisecentre.com/nieuws/2018-

cage-free-meeting-in-soerabaya-indonesie 
   

     

 

E-learning MBO en HBO 

 

Vanaf 2014 worden er in Barneveld onder leiding van PEC e-

elearning modules pluimvee ontwikkeld.  De afgelopen 2 

jaren hebben studenten pluimvee 9 modules kunnen 

volgen  van voeding tot ondernemerschap. Deze 

modules  worden nu aan de nieuwste eisen aangepast . 

  

De studenten starten ’s ochtends met de modules en maken 

in de middag vervolgens de bijbehorende praktijkopdrachten 

en de praktische opdrachten in de stal. 

  

Samen vormen de e-learning, stageopdrachten en 

praktijkopdrachten een mooi blended geheel waarin theorie 

en praktijk op elkaar aansluiten. Lees meer hierover op: 

https://www.poultryexpertisecentre.com/projecten/leven-

lang-leren 

  

Bij Aeres Hogeschool Dronten werkt men samen met Jansen 

Poultry Equipment en onderzoekers van de hogeschool voor 

input aan een e-learningproject. De HAN Hogeschool is 

betrokken bij het vormgeven van de training en de techniek. 

Het lesmateriaal wordt gebruikt om werknemers en 

aankomend adviseurs te trainen. Men heeft waar en 

wanneer toegang tot het leermateriaal en het kan verdeeld 

worden in modules zodat de cursist naar eigen behoefte de 

stof kan opnemen. Ook deze e-learningmodule is mogelijk 

gemaakt door PEC. 
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AGENDA 

• 7 november thema-avond Pluimveeweb: huisvesting 

leghennen 

• 19 december thema-avond Pluimveeweb: Fokkerij & 

Broederij voor legpluimveehouders   

• 13 februari fijnstofevent in samenwerking met 

Pluimveeweb en agrivaknet 
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