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Inleiding 
 

Kennisnetwerk Biociden 
Het Kennisnetwerk Biociden (KNB) verbindt partijen die te maken hebben met 
biociden. Het netwerk organiseert kennisuitwisseling en bevordert veilig en 
doelmatig gebruik van biociden. Zie ook: 
http://www.biociden.nl/Biociden/Wat_zijn_biociden. Het Kennisnetwerk Biociden 
faciliteert werkgroepen die vragen/onderwerpen uitwerken die worden ingebracht 
door de leden van het Kennisnetwerk. De Werkgroep Dierhouderij II is in 2012 
opgestart door het Kennisnetwerk als vervolg op de Werkgroep Dierhouderij I. 
  
Werkgroep Dierhouderij II 
Aanleiding voor het opstarten van de Werkgroep Dierhouderij II is het eindadvies van 
de werkgroep Dierhouderij I, die op grond van een casus tot de conclusie was 
gekomen dat er nog onvoldoende kennis is op het gebied van juist gebruik van 
biociden in de veehouderij. De eindconclusie/advies van de eerste werkgroep was 
om zowel de praktiserende professionele agrariërs als agrariërs in opleiding van 
doelmatige en objectieve informatie over veilig en juist gebruik van biociden te 
voorzien.  
De werkgroep Dierhouderij II had als doel: Het integreren van juist gebruik van 
biociden in het lesprogramma van agrarische opleidingen op MBO, HBO en 
academisch niveau. Daardoor moet veilig werken met biociden in de veehouderij 
worden gewaarborgd. In werkgroep Dierhouderij II zijn de mogelijkheden voor het 
integreren van het onderwerp (juist gebruik van) biociden in het bestaande 
lesprogramma van de verschillende groene opleidingen onderzocht. Het informeren 
van reeds praktiserende agrarische professionals is bedoeld voor een 
vervolgwerkgroep met communicatie deskundigen. 
 
Verantwoording  
De werkgroep bestaat uit vaste leden vanuit het bedrijfsleven (Ondernemers), 
Onderwijs (Stichting Aequor, HAS en UU), RIVM (namens Overheid), 
beroepsverenigingen en organisaties (LTO Noord, Vereniging voor Rundveepedicure, 
Gezondheidsdienst voor Dieren, Stichting Aequor). De leden vertegenwoordigen niet 
alle relevante stakeholders. Echter, via nauw contact met de Groene Kennis 
Coöperatie is er een goede ingang tot Groen Kennisnet, de relevante 
ontwikkelcentra en CAH Vilentum Hogeschool, waardoor uiteindelijk wel alle partijen 
betrokken, benaderd en/of uiteindelijk geïnformeerd worden. Een overzicht van alle 
werkgroepleden en alle overige contactpersonen betrokken bij de werkgroep 
Dierhouderij II is beschikbaar in bijlage I. 
 

Aanpak / werkwijze 
De werkgroep heeft geïnventariseerd:  

 welke groene opleidingen benaderd zouden moeten worden,  

 hoe deze groene opleidingen (centraal) benaderd zouden kunnen worden, 

 wat de leerdoelen en eindtermen zouden moeten zijn. 
 

http://www.biociden.nl/Biociden/Wat_zijn_biociden


KENNISNETWERK BIOCIDEN 
 

 

 

 

4 

Omdat gaandeweg het proces duidelijk werd dat het onderwerp biociden voor veel 
mensen die benaderd en overtuigd moeten worden geheel onbekend bleek te zijn is 
vanuit de werkgroep voorgesteld een motivatie te schrijven. Daarnaast is tijdens 
gesprekken met belanghebbenden ook gebleken dat het uitvoeren van een 
gastcollege over het onderwerp voor een breed publiek en herhaaldelijke 
communicatie via vaktijdschriften van cruciaal belang is om draagvlak te creëren. 
Daarom zijn ook de volgende acties ingezet: 

 Het schrijven van een motivatie tekst.  

 Het maken en houden van een pilot gastcollege bij CAH Vilentum Hogeschool. 

 Zoeken naar contacten met groene pers voor publicatieplan. 
 

1. Identificatie relevante groene scholen 
De werkgroep heeft uitgezocht welke relevante dierhouderij gerelateerde 
opleidingen er in Nederland bestaan (bijlage II). Het percentage studenten dat vanuit 
voortgezet onderwijs (AOC en VMBO) gaat werken in de dier/veehouderij is vrij 
klein.  
 

2. Ingangen voor informatieoverdracht aan onderwijsinstellingen 
De werkgroep heeft geprobeerd aansluiting te vinden bij de verschillende 
onderwijsinstellingen (zie bijlage III). Dit bleek niet eenvoudig omdat:  

 De curricula van de opleidingen niet centraal gereguleerd worden, m.u.v. 
AOC gerelateerde opleidingen. Dit maakt het onmogelijk om een centrale 
aansluiting te vinden voor alle relevante opleidingen.  

 Het onderwerp “biociden” volledig onbekend is onder de opleiders en 
agrariërs. Daardoor is het onderwerp lastig te bespreken en/of een opening 
te vinden om te praten over aanpassing van het bestaande lesprogramma.  

 Juist gebruik van biociden niet een op zich zelf staand onderwerp is. Het zou 
in meerdere lesprogramma’s aan bod moeten komen. 

Uiteindelijk heeft de werkgroep de CAH Vilentum Hogeschool in Dronten bereid 
gevonden mee te werken aan een gastcollege om vast te stellen of het integreren 
van biociden in het opleidingsprogramma gewenst is. Naast informatieoverdracht  
(zie bijlage VIIII) heeft dit gastcollege aangetoond dat er nog hiaten zijn in het 
huidige curriculum van deze vooraanstaande Hogeschool (zie resultaten enquête in 
bijlage IV). De coördinator namens de Hogeschool Vilentum heeft toegezegd mee te 
werken aan het creëren van breder draagvlak onder alle stakeholders (zoals 
meewerken aan docentendagen). Dit gastcollege heeft ook geresulteerd in een 
uitnodiging van DIGO (Diergeneeskundigen in het Onderwijs) om een presentatie 
over biociden te verzorgen op een kennisuitwisselingsmiddag (nov 2014). De output 
van die dag is stof voor didactisch lesmateriaal verder te ontwikkelen door OC. De 
huidige werkgroep is bereid de inhoud van de docenten dag en de 
kennisuitwisselingsdag te verzorgen door het KNB.  
 

3. Inhoud 
In alle gesprekken met belanghebbende partijen in het onderwijs is gebleken dat het 
onderwerp biociden vaak een uitgebreide introductie nodig heeft. Het onderwerp is 
onbekend en het belang van het onderwerp des te meer. Daarom heeft de 
werkgroep een motivatietekst opgesteld, die in de toekomst kan worden gebruikt 
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voor verschillende doeleinden ter overtuiging van de gesprekspartners. De 
verschillende onderwijsinstellingen generen elk op hun eigen wijze lesstof. Het 
aanreiken van vastgestelde leerdoelen en eindtermen is belangrijk en biedt enige 
harmonisatie. Daarnaast moet in de communicatie duidelijk zijn dat juist gebruik zich 
niet beperkt tot het op de juiste manier toepassen van legale middelen. Inzicht in het 
ontstaan van plagen, de mogelijkheden ter voorkoming van plagen en het gebruiken 
van alternatieve (chemische) middelen hoort daar bij (integrated pest management 
ofwel IPM). In het kader van het terugdringen van het antibioticagebruik zullen 
biociden een steeds grotere rol gaan spelen in de bedrijfsvoering van een veehouder. 
Deze geïntegreerde aanpak (IPM) is dus nodig om biociden duurzaam te kunnen 
blijven toepassen. 
 

4. Communicatie  
Tijdens het proces is door meerdere experts op gebied van communicatie en 
onderwijs uitgesproken dat het herhaaldelijk communiceren over een onderwerp via 
verschillende kanalen nodig is om kennis, bewustwording en draagvlak te creëren 
voor een onderwerp bij alle stakeholders. Ook als dit eenmaal is gerealiseerd moet 
regelmatig communicatie, bijvoorbeeld via persberichten, plaats vinden om het 
onderwerp onder de aandacht te houden. Informatievoorziening moet daarom niet 
worden beperkt tot alleen de opleiding en/of nascholing. De winst zit in de herhaling 
bij voorkeur via verschillende ingangen. 
 
Op basis van deze output geeft de werkgroep Dierhouderij II in onderstaand advies 
aan I&M aan hoe nadere invulling kan worden gegeven aan de wens voor een betere 
kennis over juist gebruik van biociden binnen de veehouderij. 
 
Het advies vormt het gezamenlijk product van de werkgroep dat tot stand is 
gekomen op basis van de kennis en ervaring van de deelnemers en een aantal 
externen. In de bijlagen zijn de resultaten van het werkproces opgenomen, die de 
basis vormen voor dit advies. 
 
In dit advies wordt voorgesteld welke diergerelateerde onderwijsinstellingen 
geïnformeerd zouden moeten worden over juist gebruik van biociden. Daarnaast 
wordt een advies gegeven over de manier waarop deze informatievoorziening tot 
stand zou kunnen komen. Ten slotte volgt een advies over motivatie, inhoud en 
toekomstige communicatie. 
 

Advies aan IenM 
 

1. Identificatie relevante groene scholen 
De werkgroep adviseert het onderwerp biociden primair in het specialiserend 
deel van de middelbare en hogere beroepsopleidingen en Faculteit 
Diergeneeskunde (UU) en Universiteit Wageningen (WUR) te integreren. Deze 
studenten komen vrijwel allemaal in de veehouderij terecht of zijn daar zelfs 
al in werkzaam. Zij zullen het onderwerp en mogelijke problematiek door hun 
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praktijkervaring eerder herkennen, begrijpen en in staat zijn hun kennis 
meteen toe te passen en te verspreiden. 
 

2. Ingangen voor informatieoverdracht aan onderwijsinstellingen 
De werkgroep adviseert een subwerkgroep communicatie in te richten, zie 
punt 4. 
 

3. Inhoud 
De werkgroep adviseert om bij communicatie met onderwijsinstellingen uit te 
gaan van vastgestelde uitgangspunten. Hiertoe heeft de werkgroep 
leerdoelen/eindtermen en een motivatietekst opgesteld (bijlage V en VI). De 
leerdoelen en eindtermen zijn gericht op juist gebruik van biociden in de hele 
context van de bedrijfsvoering. Dit beperkt zich niet tot het juist toepassen 
van chemische middelen, maar moet gericht op Integrated Pest Management 
( IPM) om biociden duurzaam te kunnen gebruiken. 
 

4. Communicatie  
De werkgroep adviseert om vanuit het KNB een kleine werkgroep  
communicatie op te richten met als doel zoveel mogelijk (professionele) 
eindgebruikers te informeren over juist gebruik van biociden. Dit kan o.a. 
door: 

 een perskalender voor (nieuwswaardige) berichten op te stellen en uit te 
voeren (zie bijlage VII voor overzicht van relevante vaktijdschriften). 

 de spin-off (o.a. uitbreiden van contacten binnen het relevante 
onderwijsnetwerk) van reeds uitgevoerde (gastcollege) en nog  geplande 
presentaties (informatiedag DIGO en docentendagen) te  analyseren en 
om zetten naar vervolgacties. Integratie van het KNB in het 
onderwijsnetwerk moet verder worden ontwikkeld. Dit soort 
kennisuitwisselingsfora bieden daarvoor een goede ingang.  

 nadenken over en gebruiken van andere communicatiemiddelen 
(facebook, twitter, filmpjes, reclamecampagnes) en vooral inhaken op 
actualiteiten (belang van desinfectie ter voorkoming van vogelgriepvirus). 

Bovenstaande zou bij voorkeur moeten worden uitgevoerd in samenhang met 
de adviezen uit de werkgroep consumentenvoorlichting, de resultaten van 
workshop communicatie bij het symposium “weet wat je in huis hebt” d.d. 16 
oktober 2014 en het advies uit de eerste werkgroep Dierhouderij 
(opleiden/informeren van praktiserende veehouders).  
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Bijlage I Leden Werkgroep Dierhouderij II en overige 
contactpersonen 
 

Werkgroepleden 
Bas Zijlstra (Timac Agro Nederland)  
Carly Vulders (Intracare),  
Cor Duim (Groenhorst college) 
Erik Kop (Bayer) 
Gert Jan van Delft (HAS)  
Guido de Bree (Lely) 
Guillaume Counotte (GD, voorzitter)  
Jamila Chedra (CA FNZ Holding BV/Synerlogic) 
Janet Bakker (LTO Nederland)  
Karin Mahieu (RIVM, secretaris) 
Laurens van Lierop (Biosecurity BV) 
Lucas Kalkers (Denka) 
Martien van Bostelen (VvRP)  
Peter van de Laar (van Eck bv) 
Piet Kloosterman (DTC = Dairy Training Centre) 
Reinout Hoevenaar (VEIP) 
Sara Burt (UU) 
 
Overige contactpersonen/organisaties 
Gerlinde van Vilsteren (Groene Kennis Coöperatie) (inmiddels opgeheven) 
Jeroen Nolles (HAO,  uitvoeringsagenda duurzame veehouderij, voorzitter OVP 
(onderwijsvernieuwingsprogramma) Dier) 
CIV (melkvee, varkens en pluimvee)  
OVP Dier en CIV zijn gremia waar onderwijsvernieuwing plaats vindt. 
Peter van Loon (Ontwikkelcentrum ) 
 
Overzicht van relevante stichtingen en organisaties 
Aequor: Het kenniscentrum beroepsonderwijs voor natuur, voedsel en 
leefomgeving. Aequor genereert en ontsluit arbeidsmarktinformatie, ontwikkelt 
kwalificatiedossiers, erkent en adviseert leerbedrijven en stimuleert en ondersteunt 
leren in de praktijk (www.aequor.nl) 
 
AOC: Agrarisch Opleidingscentrum 
 
AOC Raad: De brancheorganisatie van alle AOC´s in Nederland; zowel de AOC’s die 
groen onderwijs verzorgen op vmbo- en mbo-niveau en volwassenen- educatie op 
ruim 100 locaties door het hele land als de niet-groene scholengemeenschappen die 
vmbo-groen geven vertegenwoordigd door de Vereniging Buitengewoon Groen. De 
AOC-raad is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het sectorplan AOC met de 
gezamenlijke AOC’s en de VBG. (www.aocraad.nl). 
AOC Raad gaat worden opgevolgd door de “Groene Tafel”. 
 

http://www.aocraad.nl/
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CITO en College van Examens (CvE): Het Instituut voor Toetsontwikkeling CITO en het 
College van Examens vullen de toets- en examineringstructuur voor OC&W- en EL&I-
onderwijs in (www.cito.nl en www.cve.nl). 
 
De Directie AgroKennis (DAK): Een afdeling van het ministerie van EL&I dat 
verantwoordelijk is voor het beleid rond het groene onderwijs. Voor beleid voor het 
onderwijsstelsel wordt OC&W gevolgd.  
 
Groene Kennis Coöperatie (GKC): Een innovatieplatform waar groene onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen samen met bedrijfsleven en maatschappij werken aan 
innovatie in het groene onderwijs, kenniscirculatie en benutting van groene kennis 
(www.gkc.nl). 
 
Groen Kennisnet: Groen Kennisnet is een dienst van de Groene Kennis Coöperatie, 
het samenwerkingsverband van alle Groene onderwijsinstellingen in Nederland, en 
wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken. Groen Kennisnet 
verzamelt kennisbronnen en onderwijsmateriaal op het gebied van Voedsel en 
Groen in Nederland en maakt deze waar mogelijk publiek beschikbaar via het 
webportaal www.groenkennisnet.nl en via een uitgebreid pakket webservices. 
 
Ontwikkelcentrum: Uitgever groene leermiddelen en dienstverlener. 
Ontwikkelcentrum ontwikkelt educatieve content, maakt deze online beschikbaar en 
ondersteunt het gebruik ervan (www.ontwikkelcentrum.nl). 
 
Landelijke Pedagogische Centra (LPC): landelijke centra voor de ondersteuning van 
regulier en speciaal onderwijs. Deze organisaties ondersteunen het OC&W- en EL&I-
onderwijs. 
 
Leerstoelgroep Educatie- en Competentie Studies: deze leerstoelgroep van 
Wageningen UR biedt o.a. onderwijskundige kennis met speciale focus op het groene 
onderwijs en voor Wageningse studenten oriëntatie op onderwijs en educatie 
(www.ecs.wur.nl). 
 
SAC-HAO: het sectoraal adviescollege agrarisch onderwijs, één van de zeven 
onderraden van de HBO-raad. Dit adviescollege is samen met het bestuurlijke HAO-
overleg verantwoordelijk voor het sectorplan HAO met alle activiteiten van de 
gezamenlijke HAO’s (www.hbo-raad.nl). 
 
SILO/Vakblad Groen Onderwijs: de Stichting Informatievoorziening 
Landbouwonderwijs met als één van de activiteiten de uitgave van het Vakblad 
Groen Onderwijs. (www.silo.nl en www.groenonderwijs.nl). 
 
Vereniging Buitengewoon Groen (VBG): vereniging van de ruim 30 OCW-
scholengemeenschappen met een afdeling vmbo-groen. De VBG is lid van de AOC 
Raad (www.vbgscholen.nl). 
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Bijlage II Identificatie van groene scholen 
 

Het reguliere onderwijs valt in Nederland onder het ministerie van OC&W. Dit 
“reguliere” onderwijs betreft het primaire onderwijs, het voortgezet onderwijs 
((V)MBO (economie, techniek en zorg), beroeps- en volwassen-educatie en de 
universiteiten.  
In tegenstelling tot het “reguliere” onderwijs valt het groene onderwijs onder LNV, 
nu Economische Zaken (Landbouw en Innovatie). Dit is van oudsher zo gegroeid en 
komt doordat de groene sector sectoraal georganiseerd is, met een eigen 
vakdepartement, een sterk georganiseerd bedrijfsleven, een eigen onderwijs kolom, 
eigen financiële dienstverleners en een sterke politiek basis. 
 
De volgende onderwijsvormen vallen onder het groene onderwijs:  
1. Voortgezet onderwijs (VMBO – groen (12-16 jr);  

 AOC’s (Agrarische Opleidings Centra) 

 Groene afdelingen van gewoon VMBO (VMG) 
2. Beroepsonderwijs 

 MBO – groen (>16 jaar) 

 AOC’s  
3. HBO (> 17 jr) 
4. Wetenschappelijk onderwijs 

 Wageningen Universiteit (> 18 jr) 

 Universiteit van Utrecht (OC&W)  
5. Overige (na)scholingsinstelling (o.a. DTC) 

 
In het totaal wordt groen onderwijs gegevens in veertien VMBO & MBO (AOCs) 
opleidingsinstituten, 5 hogescholen en 1 Universiteit (WUR). Ook de Universiteit van 
Utrecht heeft groene richtingen, maar valt niet onder EZ. Een overzicht van alle 
groene opleidingen is opgenomen in bijlage II. 
 
Het aantal gediplomeerde (niveau 3 en 4) leerlingen in AOC-verband ligt jaarlijks 
rond de 5300  (cijfers 2011). Het j aantal gediplomeerde studenten dierverzorging en 
veehouderij (niveau 3 +4) was 1734 in 2011 Daarnaast studeerden er in 2011 542 
leerlingen af in de richting dierenartsassistent-/paraveterinair volgens de cijfers van 
aequor http://www.aequor.nl/cijfers-en-trends/.  
 
De hogescholen leiden ruim 9000 studenten (cijfers 2011) op in het groene 
onderwijs, en WUR rond de 7400 (cijfers 2011). Het aantal leerlingen dat dier-
gerelateerde onderwijswegen (veehouderij, dierhouderij en diermanagement, 
paardenhouderij, dier) volgt binnen de HAO is 2500 (schatting o.b.v. cijfers uit 2011).  
Vanuit de hoge scholen komen bijna alle leerlingen terecht in de dier/veehouderij. 
 
Vanuit de UU werd gemeld dat het aantal studenten dat op dit moment is 
ingeschreven voor Diergeneeskunde, 1.450 bedraagt. Het aantal afgestudeerden 
bedraagt per jaar gemiddeld ongeveer 170 voor zowel Bachelor als Master. 
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VMBO & MBO (AOC’s): 
 

HBO: 
 

WO: 
 

AOC de Groene Welle 
AOC Oost 
AOC Terra 
CITAVERDE College 
Clusius College 
Edudelta 
Onderwijsgroep 
Aeres Groenhorst 
College 
Helicon Opleidingen 
Lentiz Onderwijsgroep 
Nordwincollege 
Prinsentuin College 
ROC Landstede 
Vereniging 
Buitengewoon Groen 
Wellantcollege 
 

CAH Vilentum 
HAS Hogeschool 
Hogeschool Inholland 
Delft 
Stoas Wageningen 
Vilentum Hogeschool 
Van Hall Larenstein 
 

Wageningen UR 
(WU en DLO) 
 
 
Universiteit 
Utrecht (vallend 
onder ministerie 
OCW) 
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Bijlage III Opbrengst van het benaderen van onderwijsinstellingen 
 
De werkgroep heeft op verschillende manieren geprobeerd de relevante 
onderwijsinstellingen te benaderen. Deze bijlage beschrijft de opbrengsten hiervan. 
 
MBO, AOC 
De kennis die studenten van MBO en AOC moeten ontwikkelen staat in grote lijnen 
in de zogenoemde kwalificatie dossiers. Opname van biociden als een specifiek, op 
zichzelf staand onderwerp in het kwalificatiedossier is niet mogelijk. Het zou 
onderdeel moeten worden bij meerdere onderwerpen. Daarnaast zijn de nieuwe 
kwalificatie dossiers steeds meer richt op algemene competenties en steeds minder 
vakinhoudelijk georiënteerd. In bijlage III is ter illustratie een overzicht gegeven van 
de verschillende competentiekaarten en kwalificatie dossiers. Wel is het mogelijk het 
op het groen kennisnet aangeboden lesmateriaal, opgesteld door het 
ontwikkelcentrum te actualiseren. Een voordeel is dat dezelfde materie wordt 
aangeboden aan alle MBOs en AOCs. Een nadeel is dat niet alle docenten ook 
daadwerkelijk gebruik maken van de centraal aangeboden lesstof. Het gebruik van 
de aangeboden lesstof is vrijwillig. Er bestaat geen verplichting.  
 
De werkgroep heeft contact opgenomen met het ontwikkelcentrum die via het 
groen kennisnet lesstof ontsluit. Uit het gesprek werd duidelijk dat aanpassing van 
lesstof mogelijk is. Het actualiseren van bestaande lesstof is onderdeel van hun 
opdracht, maar het uitwerken van nieuwe onderwerpen in lesstof volgt enkel op 
opdrachtverlening. Het is een kwestie van definitie onder welke noemer het 
toevoegen van de biociden aan de lesstof is. De werkgroep is gevraagd een 
presentatie te verzorgen op de informatiemiddag voor de stichting DIGO 
(Dierenartsen in het Groene Onderwijs). Hierbij is ook het ontwikkelcentrum (OC) en 
het NKD (Netwerk Kwaliteitsopleiding MBO Dierverzorging) aanwezig. Het doel van 
deze middag is kennis en informatie-uitwisseling. Het belangrijkste doel is het 
didactiseren van de kennis en ervaringen van die middag omzetten naar theoretisch 
en praktische toepasbare lesstof. De werkgroep zal deze middag verzorgen en de 
output terugkoppelen aan IenM en het kernteam van het KNB  
 
Hogescholen 
Voor hogescholen bestaat geen vakinhoudelijk landelijk geldend kwalificatiedossier 
waar het onderwerp biociden in opgenomen zou kunnen worden. Bovendien wordt 
door docenten in het hoger onderwijs nog minder gebruik gemaakt van de centraal 
aangeboden lesstof via Groen Kennisnet. Wel bestaan er samenwerkingsverbanden 
en overlegstructuren, waarbij alle bestuurders van alle groene hogescholen 
betrokken zijn. Al deze initiatieven zijn gericht zijn op informatie uitwisseling. De 
werkgroep heeft uiteindelijk één hogeschool bereid gevonden een gastcollege over 
juist gebruik van biociden te faciliteren voor derdejaars studenten veehouderij. Het 
doel van het gastcollege o donderdag 19 juni 2014 was kennisoverdracht. Maar het 
voornaamste doel voor de werkgroep was het vast stellen dat er nog onvoldoende 
kennis over biociden is bij de studenten, of de informatie die de werkgroep aanbood 
aansluit bij de praktijkervaringen en vooral of de studenten zelf deze informatie 
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essentieel vinden voor hun uiteindelijke bedrijfsvoering. Uit een enquête onder de 
leerlingen blijkt dat alle punten positief scoorden. Zie resultaten in bijlage IV Ook de 
coördinator beaamde dat de presentatie een waardevolle aanvulling zou zijn op het 
bestaande curriculum en stelde voor dit onderwerp verder te brengen naar de 
docentendagen om een breder draagvlak te creëren bij alle (hoge)scholen en andere 
stakeholders die daarbij aanwezig zijn.  
 
Academisch 
Universiteiten bepalen hun opleidingsprogramma’s geheel zelf. Voor het groen 
onderwijs is niet alleen de WUR van belang maar ook de UU, die onder andere 
wetgeving gereguleerd is. Voor de verschillende universiteiten bestaat überhaupt 
geen overkoepelende vakinhoudelijk kwalificatiedossier. De primaire weg die hier 
bewandeld dient te worden is via de relevante onderwijs coördinatoren van beide 
universiteiten met het verzoek de lesstof onderling af te stemmen. UU heeft 
biociden al in het programma verwerkt Het is de werkgroep niet gelukt aansluiting te 
vinden bij de WUR. 
 
Overige opleidingen 
Naast de bovengenoemde opleidingen, bestaan er ook opleidingen die nascholing en 
certificering verzorgen, de zogenaamde DTC1 opleidingen (AOC gelieerd). De meeste 
agrariërs die deze opleidingen volgen zijn landbouwers en loonwerkers die hun 
spuitlicenties willen behalen of vernieuwen. Ook deze opleidingen zouden betrokken 
moeten worden bij dit initiatief. Alhoewel het hier om nascholing gaat, kan via deze 
route een deel van de veehouders(met gemengd bedrijf) geïnformeerd worden. Via 
het ontwikkelcentrum is de toezegging gedaan dat de link wordt gelegd naar de DTC 
opleidingen.  

 

                                                      
1
 DTC, Dairy Training Centre positioneert zich als het nationale en internationale 

trainingscentrum voor de melkveehouderij  
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Bijlage IV Resultaten enquête gastcollege Vilentum Hogeschool in 
Dronten 
 

Enquête over gastcollege “Biociden in de veehouderij” voor derdejaarsstudenten 
Veehouderij van Vilentum Hogeschool in Dronten d.d. 19 juni 2014 
 
Achtergrond 
De werkgroep Dierhouderij II, van het Kennis Netwerk Biociden 
(http://kennisnetwerkbiociden.nl/) heeft een gastcollege over juist gebruik van 
biociden in de veehouderij gehouden op Vilentum Hogeschool. Het doel van de 
werkgroep is het integreren van juist gebruik van biociden in de lesstof van 
verschillende opleidingen op het gebied van veehouderij. Het gastcollege had, naast 
informatieoverdracht over biociden aan docenten en studenten, ook als doel vast te 
stellen of, en zo ja, welke leemtes op dit gebied nog in het curriculum bestaan. De 
enquête onder de studenten is uitgevoerd om te toetsen of deze twee doelstelling 
gehaald zijn. Daarnaast is de enquête ook gebruikt om vast te stellen of de stof 
daadwerkelijk aansluit bij de praktijk(behoefte).   
Sprekers: Anton Rietveld (RIVM) en Guillaume Counotte (Gezondheidsdienst voor 
Dieren) 
 
Resultaten enquête (13 studenten)  
Heeft dit college je nieuwe dingen geleerd? 
Ja   13/13 
Nee   0/13 
Geen mening  0/13 
 
Was dit college nuttig voor je toekomstige werkzaamheden? 
Ja   13/13 
Nee   0/13 
Geen mening  0/13 
 
Heeft dit je kritischer gemaakt over het gebruik van biociden? 
Ja   10/13 
Nee   3/13 
Geen mening  0/13 
 
Heeft het college jou geholpen om biociden beter te gebruiken? 
Ja   11/13 
Nee   1/13 
Geen mening  1/13 
 
Welke aspecten waren het meest informatief? 

 Biociden in het algemeen 

 Praktijkvoorbeelden 

 Direct antwoord op vragen 

 Koppeling theorie en praktijk 

http://kennisnetwerkbiociden.nl/


KENNISNETWERK BIOCIDEN 
 

 

 

 

14 

 Welke gevaren biocide gebruik met zich mee brengt 
 
Waar had je graag meer over geweten? 

 Meer praktijkvoorbeelden 

 Meer over alternatieven 

 Informatie over de toelating op de NL markt 

 Hoe je alternatieven en biociden kunt combineren (gevarieerd werken) 

 Gebruik antibiotica versus biociden 

 Meer informatie over de gevolgen van biocide gebruik 
 
Waren de opdrachten genoeg gericht op de vragen die je in de praktijk denkt tegen 
te komen? 
Ja   12/13 
Nee   0/13 
Geen mening  0/13 
Niet ingevuld  1/13 
 
Was de verhouding theorie versus opdrachten goed? 
Ja   13/13 
Nee   0/13 
Geen mening  0/13 
 
Hoe was de overall kwaliteit van Blok 1. Theorie en wetgeving? 
Ruim voldoende 6/13 
Voldoende  6/13 
Matig   1/13 (waarschijnlijk verkeerd ingevuld, want was over de hele cursus 

enthousiast) 
Slecht   0/13 
 
Hoe was de overall kwaliteit van Blok 2. Gebruik? 
Ruim voldoende 9/13 
Voldoende  3/13 
Matig   0/13 
Slecht   1/13 (waarschijnlijk verkeerd ingevuld, want was over de hele cursus 

enthousiast) 
 
Hoe was de overall kwaliteit van Blok 3. Casussen? 
Ruim voldoende 11/13 
Voldoende  1/13 
Matig   0/13 
Slecht   1/13 (waarschijnlijk verkeerd ingevuld, want was over de hele cursus 

enthousiast) 
 
Hoe was de onderwijskwaliteit van de docent? 
Ruim voldoende 8/13 
Voldoende  4/13 
Matig   1/13 
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Slecht   0/13 
 
Samenvatting en conclusies 
Alle studenten gaven aan dat het onderwerp en de informatie voor hen volledig 
nieuw is. Het onderwerp was nog niet elders in het onderwijsprogramma aan bod 
geweest. Alle studenten vonden het college over biociden nuttig voor hun 
toekomstige werkzaamheden in de veehouderij. Ook gaf het merendeel van de 
studenten aan dat zij door het college kritischer tegenover het gebruik van biociden 
staan en dat zij de biociden doelmatiger zullen gaan toepassen. De studenten waren 
tevreden over de kwaliteit van het college en van de docenten. De eindconclusie is 
dat het college relevant en interessant werd gevonden en nog niet afgedekt was in 
het bestaande curriculum. Ook wordt uit de evaluatie duidelijk dat de huidige opzet 
goed is en aansluit bij de praktijk. De studenten zouden echter graag nog meer 
praktijk voorbeelden willen horen en meer willen weten over alternatieven (in 
combinatie met biociden). Ook ontvangen zij graag meer informatie over de 
gevolgen van biocidengebruik en de relatie tussen antibioticagebruik en biociden. De 
uitgewerkte vragen en antwoorden zijn hieronder opgenomen. 
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Bijlage V Leerdoelen en eindtermen biociden in het agrarische 
onderwijs 
 

Voorstel voor eindtermen & leerdoelen voor onderwijs over biociden in het groene 
onderwijs. 
Samengesteld door de Werkgroep dierhouderij II van het Kennisnetwerk-biociden.  
 
Versiedatum: 26-09-2014 
 
Onderstaande eindtermen en leerdoelen zijn gebaseerd op een samenvoeging van 
twee documenten. Het eerste document omvat de ”eindtermen” voor “biociden in 
het groene onderwijs” zoals geformuleerd door de Werkgroep dierhouderij I. Een 
tweede lijst met “leerdoelen” was opgesteld binnen de Werkgroep dierhouderij II.  
 
Deze lijst met eindtermen en leerdoelen is bedoeld voor studenten van het groene 
onderwijs die gaan werken in de veehouderij. Dit betreft niet alleen veehouders zelf, 
maar ook bijvoorbeeld klauwverzorgers. De eindtermen en leerdoelen zijn van 
toepassing voor zowel het middelbaar beroepsonderwijs, als het hogere 
beroepsonderwijs en de relevante universiteiten.  
 

 Eindtermen* Leerdoelen. 
De student/veehouder kan . . . 

1 De student/veehouder 
heeft inzicht in de nationale, 
EU en sectorgebonden wet- 
en regelgeving m.b.t. het 
gebruik van biociden. 

- aangeven wat een biocide is en in welke 
toepassingsgebieden ze worden gebruikt 

- relevante EU en nationale wet en –
regelgeving toepassen  

- relevante sectorgebonden richtlijnena 
voor gebruik van biociden beschrijven 

- bepalen of een biocide is toegelaten in NL 
en voor welk (plaag)organisme(n), 
toepassingsgebied  en doel. 

2 De student/veehouder is in 
staat biociden op een veilige 
manier toe te passen zodat 
de directe en indirecte 
risico’s voor de mens, het 
dier en het milieu zo klein 
mogelijk zijn. 

- de directe en indirecte risico’s voor de 
mens (b.v. door toepassing van een 
biociden of door consumptie van vlees 
van dieren die zijn blootgesteld aan 
biociden), dier en milieu die zijn 
verbonden aan het gebruik en opslag van 
biociden herkennen, beoordelen en 
beheersen tijdens en na gebruik.  

- biociden veilig transporteren en opslaan. 
- gegevens over de gebruiksvoorwaarden 

en risicobeperkende maatregelen van het 
biocide opzoeken in (digitale) 
naslagwerken. 

- de richtlijnen en de beeldtaal op het 
VeiligheidsInformatieBlad (VIB) en etiket 
van een biocide uitleggen en toepassen.  

- adequate persoonlijke 
beschermingsmiddelen op de juiste wijze 
gebruiken. 
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- maatregelen ter voorkoming van 
resistentie nemen. 

- maatregelen bij incidenten aangeven.  
- de restanten van biociden veilig afvoeren 

met inachtneming van de wet- en 
regelgeving. 

3 De student/veehouder is in 
staat biociden effectief toe 
te passen op zijn bedrijf en 
ziet erop toe dat zijn 
medewerkers dat ook doen. 

- aangeven welke categorieën biocide voor 
welke doeleinden worden toegepast, 
rekening houdend met werkzaamheid en 
eventuele beperkende voorwaarden.  

- de omvang van de situatie inschatten 
zodat hij kan bepalen of en welke biocide 
nodig is.  

- een actieplan voor het veilig gebruik van 
biociden opstellen (meest geschikte 
methode en/of meest geschikte middel) 
en de relevante werkzaamheden op de 
juiste wijzen rapporteren. 
 

4 De student/veehouder is 
bekwaam en houdt zich op 
de hoogte van nieuwe 
regelgeving en 
ontwikkelingen in het vak 
m.b.t. biociden. 

- de beperkingen in zijn kennis erkennen  
- aangeven waar hij meer informatie kan 

verkrijgen op het gebied van regelgeving 
en toepassing van biociden.  

- beoordelen wanneer het verstandig is 
deskundig advies/assistentie in te 
schakelen. 

- bepalen welke nascholing (workshops, 
training) relevant zijn. 
 

* Waar ‘hij’/’zijn’ staat kan uiteraard ook ‘zij’/’haar’ worden gelezen. 
a o.a. IKB varken reglement, Keten Kwaliteit Melk, IKB kip-ei-kalkoen reglement. etc 
 
Noot 1.  

Het volgende punt is nog niet overgenomen omdat het in werkgroep II niet aan de 

orde is geweest:  

Leerdoel vanuit WG 1 
- De veehouder weet hoe hij moet zorgen dat installaties (bijv. voor drinkwater 

of voeder) correct zijn en veilig in gebruik. 
 
Noot 2.  

De term ‘biociden’ omvat producten die voor verscheidenen doelen worden ingezet, 

bijv. plaagdierbestrijdingsmiddelen, desinfectiemiddelen. Voor deze verschillende 

groepen biociden is het onder punt 3 genoemd actieplan anders van opzet, 

bijvoorbeeld: 

Plaagdierbestrijdingsmiddelen: 

- het plaagorganisme herkennen (inclusief biologie en gedrag) 
- de oorzaak en/of de bron traceren  
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- kans op herhaling van de plaag te voorkomen (preventie). 
 

Desinfectiemiddelen: 
- vooraf goed reinigen 
- etc 
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Bijlage VI  Motivatie tekst 
 
BIOCIDEN IN DE VEEHOUDERIJ: we kunnen niet zonder. 
 

Biociden zijn middelen bedoeld om schadelijke organismen te bestrijden (afweren, 
vernietigen of onschadelijk maken). Biociden worden gebruikt in huishoudens, 
publieke ruimten en bedrijven. De samenleving heeft baat bij het bestaan en gebruik 
van biociden. Biociden kunnen risico’s voor de volksgezondheid of economische 
schade voorkomen. 
 

De wereldbevolking groeit nog steeds. De schatting is dat in 2050 9 miljard 
mensen op de aarde rondlopen. Die moeten allemaal worden gevoed. De productie 
van voedsel moet steeds hoogwaardiger worden en het verlies van voedsel door 
bederf, knaagdieren en ander verlies moet worden voorkomen. Daarnaast is er een 
groeiende zorg over hygiëne en dierziekten in gebieden waar dieren en mensen dicht 
bij elkaar wonen. Het gebruik van antibiotica om dierziekten te bestrijden wordt 
sterk verminderd om antibioticaresistentie bij mensen te voorkomen. Betere 
preventie en betere hygiëne is dan een voorwaarde om dieren gezond te houden 
zodat ze geen antibiotica nodig hebben. 

Ontsmettingsmiddelen, desinfectiemiddelen, middelen tegen ongedierte,  
houtverduurzamingsmiddelen: deze middelen worden samen ‘biociden’ genoemd. 
Biociden zijn dus stoffen die biologisch actieve bestanddelen bevatten. Deze 
middelen kunnen nodig zijn om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende en 
veilig voedsel. De biologisch actieve stoffen zijn altijd gericht tegen een bepaalde 
groep van organismen: bijvoorbeeld tegen bacteriën, tegen knaagdieren, tegen 
schimmels (zie kader 1).  

Biociden mogen in Europa alleen op de markt worden gebracht en toegepast 
nadat daarvoor een toelating is verleend. Dat gebeurt alleen als de werkzame 
stof(fen) Europees zijn goedgekeurd voor de betreffende toepassing. Een 
goedkeuring wordt voor maximaal 10 jaar verleend en moet daarna op nieuw 
worden beoordeeld. Biociden worden zeer uiteenlopend toegepast. De Europese 
biocidenverordening (1 sept 2013 van kracht geworden) onderscheidt meer dan 20 
productsoorten: van schimmelwering tot conservering, van houtverduurzaming tot 
plaagdierbestrijding, van desinfectie tot aangroeiwering bij schepen. 

Biociden zijn dus ook werkzame stoffen die in de veehouderij de 
voedselproductie mogelijk maken. Maar ze kunnen ook schade toebrengen aan 
dieren, mensen en milieu. Daarom is het van belang dat de gebruiker van deze 
middelen goed en niet onnodig 
toepast.  

Soms is goed schoonmaken 
(reinigen) voldoende en hoeft 
men niet te ontsmetten (biociden 
te gebruiken). Als je hebt besloten 
om een biocide te gaan toepassen, 
moet je dat goed doen. Dan moet 
je achterhalen welk middel het 
meest geschikt is voor je doel. Dat 

KADER 1: Voorbeelden van biociden in de 

veehouderij: 

 Middelen tegen houtaantasters 

 Desinfectiemiddelen 

 Middelen om drinkwaterleidingen te 
ontsmetten 

 Middelen om stallen te desinfecteren 

 Middelen tegen ongedierte (ratten, vliegen, 
slakken) 

 Zwambestrijding  
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betekent dus dat je als gebruiker (veehouder) moet weten wanneer je een middel 
moet toepassen (en wanneer niet). Ook moet je weten in welke omstandigheden je 
een middel moet toepassen: bijvoorbeeld vochtigheid, zonlicht, niet in water. Maar 
je moet ook de risico’s kennen. Natuurlijk mogen alleen geregistreerde middelen 
worden gebruikt. Je moet dus als veehouder kunnen zien of een middel is toegelaten 
of dat je met een illegaal middel hebt te maken. Want er zijn ook illegale middelen te 
koop, bijvoorbeeld  via internet.   

Voor sommige biociden moet je gecertificeerd zijn om ze te mogen kopen en 
toepassen (bv knaagdierbestrijding). Voor veel professioneel toegepaste biociden, 
zoals bijvoorbeeld desinfectiemiddelen, gelden echter geen certificatie-eisen op 
grond van de beoordeling door het Ctgb (College voor de Toelating van 
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden). Helaas is in de Veehouderij nog veel 
onduidelijkheid over het gebruik van biociden. Beleid, wetgeving, opleiding en 
handhaving sluiten (nog) niet goed op elkaar aan. Dit heeft risico’s voor veehouder, 
dier en milieu. Veilig en juist gebruik van biociden hoort daarom een onderdeel te 
zijn van de kennis van de veehouder. Als professional dient hij kennis te hebben van 
de wetgeving, verantwoord en veilig gebruik. De praktijk wijst echter uit dat de 
kennis vaak te kort schiet (zie ook kader 2). Daarom is het noodzakelijk dat de kennis 
van veehouders over biociden via opleiding en (bij)scholing op niveau worden 
gebracht. Ook erfbetreders die veehouders adviseren over alternatieven voor 
antibiotica (dierenartsen, mengvoederleveranciers, klauwverzorgers) dienen deze 
kennis te hebben. In deze notitie wordt een advies gegeven voor het opnemen van 
lesstof over biociden in het Middelbaar, Hoger en Academisch Onderwijs voor de 
veehouderij. 
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Bijlage VII Overzicht van agrarische vaktijdschriften 
 
Centraal: 
Nieuwe oogst. Toezegging en groot bereik. 
 
 
Zeker betrekken: 
Veehouder en veearts 
 
Overige nog nader uit te zoeken: 
Veehouderij techniek 
Veepromagazine 
Veeteelt 
Vee en Vlees 
Varkens 
Voeding NU 
World poultry 
Poultry science 
Zuivel zicht 
Groen ondernemen 
Aan de grond 
Tijdschrift voor Dieren (TvD) 
Top agrar 
V-focus 
Vakblad Boerderij 
Website van vereniging voor rundveepedicure 
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Bijlage VIII Presentatie gastcollege Vilentum Hogeschool 
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