Nieuwsbrief N°4 - Augustus 2019

Teacheesy is een Europees project dat
is gesubsidieerd door het Erasmus+
programma van de Europese Unie.
Het project richt zich op het faciliteren van gebruik
van de Europese Hygiënecode voor Boeren- en
Ambachtelijke
bereiding
van
kaasen
zuivelproducten in alle landen van de EU. In het
Teacheesy project worden trainingshulpmiddelen
ontwikkeld. Deze hulpmiddelen zullen door
gekwalificeerde technologen en docenten worden
gebruikt om boeren- en ambachtelijke bereiders
van kaas en zuivelproducten door heel Europa te
begeleiden in het gebruik van de Europese
Hygiënecode voor Boeren- en Ambachtelijke
bereiding van kaas- en zuivelproducten. Deze
Hygiënecode is officieel goedgekeurd door de
Europese Commissie en de 28 lidstaten in december
2016 en geldt als referentie voor de sector.

•
•
•
•
•
•
•
•

24 maanden: september 2017 tot
augustus 2019
10 partners (inclusief FACEnetwork)
in 9 verschillende landen werken aan
gemeenschappelijke resultaten:
trainingshulpmiddelen in verschillende
talen
6 internationale bijeenkomsten
5 trainingssessies voor docenten en
technologen
10 informatiebijeenkomsten voor alle
geïnteresseerden
1 speciale website
Totaal gepland budget: 283 205 euro

“Missie
“Missie volbracht” voor Teacheesy!

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this
communication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

More information on: www.face-network.eu/teacheesy
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►Meer dan 50 trainingshulpmiddelen
en documenten zijn nu in 13 talen
beschikbaar voor iedereen

De Teacheesy materialen zijn beschikbaar
in 13 talen als pdf op:
www.face-network.eu/teacheesy

Zoals we in eerdere nieuwsbrieven al schreven, is
het Teacheesy programma erop gericht om boeren
en ambachtelijke bereiders van kaas en
zuivelproducten te helpen om een voor hun
bedrijf geschikt FSMS te maken en te
implementeren. Het belangrijkste hulpmiddel
hiervoor was al beschikbaar voor de start van het
Teacheesy project, namelijk de Europese

Hygiënecode voor Boeren- en Ambachtelijke
bereiding van kaas- en zuivelproducten. Deze
code is officieel goedgekeurd door de Europese
Commissie en de lidstaten sinds 2016. De
uitdaging in het Teacheesy project was het
opzetten
van
een
grootschalig
trainingsprogramma om het gebruik van deze
code in heel Europa te bevorderen. Het
trainingsprogramma dat is opgezet door het
Teacheesy projectteam richt zich in eerste
instantie op technisch adviseurs en via hen op
de producenten.
Gedurende het programma is een set van
trainingshulpmiddelen ontwikkeld die bestaat uit:
- een algemene Power Point presentatie (meer
dan 200 slides) met algemene basiskennis over
hygiëne en over de inhoud van de Europese
Hygiënecode (belangrijkste onderwerpen en
aanbevelingen)
- meer dan 50 trainingshulpmiddelen (factsheets,
technische documenten, voorbeelden, video’s,
oefeningen) die gebruikt kunnen worden om
belangrijke kennis over veilige productie van
kaas en zuivelproducten over te dragen.
Het materiaal is in het Engels geschreven en later
vertaald in 12 andere talen: Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Bulgaars, Pools, Fins, Nederlands,
Sloveens, Kroatisch, Zweeds en Grieks.
In sommige talen is niet al het materiaal
beschikbaar om budgettaire redenen (de
vertaalkosten variëren per taal). De algemene
Power Point presentatie is wel in alle talen
beschikbaar omdat die de basis is voor de
trainingen. Voor de overige materialen heeft het
team keuzes gemaakt op basis van de behoeften
in een land.

More information on: www.face-network.eu/teacheesy

De Teacheesy materialen zijn beschikbaar onder
een open licentie (Creative Commons BY NC ND:
naamsvermelding-niet
commercieelgeen
afgeleide werken). Dit betekent dat ze vrij
gedownload en gedeeld mogen worden, maar niet
zonder toestemming mogen worden veranderd of
commercieel mogen worden gebruikt.
70 technologen/trainers in 5 landen maken al deel
uit van het Teacheesy netwerk omdat zij aan een
Teacheesy trainingsessie hebben deelgenomen in
de herfst van 2018 (zie nieuwsbrief 3). Deze
trainers hebben naast de pdf’s, ook de
beschikking over de originele versies van de
materialen (in Word, Power Point, Excel,
video,…). Hiermee kan een trainer de bestanden
aanpassen voor een specifieke training voor een
bepaald land of doelgroep. Daarnaast hebben
deze trainers ook toegang tot een forum op de
Teacheesy website. In dit forum kunnen zij met
andere trainers en het Teacheesy team
ervaringen, informatie, materialen en methodes
uitwisselen.
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► april - augustus 2019: 10 informatiebijeenkomsten in 9 verschillende landen
•

Polen – 12 april 2019 – Lidzbark Warminski - 17 deelnemers, inclusief 2 personen van de
Bydgoszcz universiteit, 1 agrarisch adviseur en 14 kaasmakers

•

Polen – 17 mei 2019 – Wroclaw 23 deelnemers, waaronder 4 personen van de Wrocław
universiteit, 3 personen van een veterinaire dienst, 2 studenten en 14 kaasmakers

Om zoveel mogelijk stakeholders te bereiken zijn in Polen twee
bijeenkomsten georganiseerd. Hier zijn de Europese
Hygiënecode, het Teacheesy project en de uitkomsten daarvan
gepresenteerd. Aan de hand van de algemene presentatie is
uitvoerig gesproken over FSMS. Verder zijn enkele
trainingshulpmiddelen getoond, die zeer zinvol werden geacht.
De producenten waren enthousiast en gaven aan dat de Europese
Hygiënecode bij hun werk goed gebruikt kan worden.
•

Italië – 24 mei 2019 – Turijn - 48 deelnemers, inclusief 5 producenten, 6 technologen,
3 vertegenwoordigers van het departement van Landbouw van de regio Piëmonte en Veneto, 1
vertegenwoordiger van de Veterinaire faculteit, vertegenwoordigers van producenten
organisaties en bevoegde autoriteiten.

Bij deze bijeenkomst op 24 mei waren vooral autoriteiten uit
Noord en Midden Italië aanwezig. Dr Nicolandi vergeleek de
Europese Hygiënecode met lokale codes en lichtte de
overeenkomsten toe. De aanwezigen waardeerden de Europese
code en de trainingshulpmiddelen. Dr. Cravero ging in op de
officiële controles en het gebruik van hygiënecodes.
“De Europese Hygiënecode is belangrijk als gemeenschappelijke
referentie voor alle lokale codes”. Dr. Luca Nicolandi Inspector
vet ASL TO 4 Torino.
•

Frankrijk – 28 mei 2019 – Parijs - 20 deelnemers, inclusief 14 producenten en 4 technologen

De bijeenkomst was een uitgelezen mogelijkheid voor
producenten uit verschillende delen van Frankrijk en zelfs uit
België (2 deelnemers) om informatie uit te wisselen en om van
elkaar te leren. De deelnemers brachten naar voren dat zij de
Europese Hygiënecode, het Teacheesy project en FACEnetwork
zelf als belangrijke instrumenten beschouwen om voor
kleinschalige producenten op te komen.
“Ik begrijp nu beter waarom het goed en belangrijk is om als
producenten georganiseerd te zijn in producentenorganisaties.”
Alexandra Garnier, Ferme Garnier in Bargny (Hauts-de-France
Region)
•

Zweden – 4-5 juni 2019 – Stockholm - 11 deelnemers, kaasmakers of medewerkers van
kaasmaker en 2 personen van een ontwikkelingscentrum in Zuid Zweden.

Het was een aangename, door de deelnemers gewaardeerde bijeenkomst. De presentatie over FACEnetwork
was een goede update voor velen. In de presentatie over het Teacheesy project werden de verbanden tussen
de Europese Hygiënecode en de trainingshulpmiddelen uiteengezet. Tijdens de afsluitende rondvraag werd
onder meer het volgende als belangrijk aspect genoemd: ‘Het materiaal kan geheel of gedeeltelijk gebruikt
worden in online trainingen, afhankelijk van het onderwerp’.

More information on: www.face-network.eu/teacheesy
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•

Nederland – 6 juni 2019 – Driebergen-Rijsenburg
producenten

-

19 deelnemers, inclusief 1 technoloog en 15

De deelnemers waren zeer geïnteresseerd in de Europese
Hygiënecode en wat die kan betekenen voor hun bedrijf, ook in
vergelijking met de huidige nationale hygiënecode. Ze waren
enthousiast over de inhoud en de hoeveelheid van de ontwikkelde
trainingshulpmiddelen en gaven aan dat dit hen zou kunnen helpen
bij het verbeteren van hun kwaliteitssysteem. ‘Ik kijk ernaar uit om
mijn tanden in de Europese Hygiënecode te zetten en me hem voor
mijn bedrijf eigen te gaan maken.‘ Mathilde van Otterloo,
Mathilde’s Kaas Amsterdam
• Spanje – 18 juni 2019 – Madrid - 40 deelnemers, vooral veterinair inspecteurs
De deelnemers waren werkzaam bij de regionale en nationale bevoegde autoriteiten. Het was een intensieve
bijeenkomst met veel discussie over de interpretatie van wetgeving en hoe die correct toe te passen voor
kleinschalige kaas en zuivelproductie. Ondanks dat het er soms stevig aan toe ging was het een goede
bijeenkomst.
•

Duitsland – 26 juni 2019 – Kassel - 51 deelnemers, inclusief 8 technologen, 14 producenten en
29 vertegenwoordigers van de veterinaire diensten
Het oordeel van de deelnemers was unaniem: de bijeenkomst was
praktisch, inhoudelijk interessant en met duidelijke presentaties. De
trainingshulpmiddelen zijn divers en zeer handig voor de
producenten en de autoriteiten. De deelnemers waren ook zeer te
spreken over de samenstelling van de groep en de sfeer waardoor er
een open discussie kon plaats vinden tussen producenten, adviseurs
en inspecteurs. Op de vraag of dit soort ontmoetingen vaker zouden
moeten plaats vinden werd instemmend geantwoord.
“Jullie zouden dit soort trainingen moeten aanbieden aan de
bevoegde autoriteiten.”
Vertegenwoordiger van een lokale veterinaire autoriteit
•

Finland – 15 augustus 2019 – Sastamala - 25 deelnemers, producenten en hun medewerkers

De Finse Teacheesy informatiebijeenkomst vond plaats in de
gloednieuwe kaasmakerij en bezoekerscentrum van Herkkujuustola,
een kleinschalige kaasmakerij van Peter en Jenni Dörig. De opzet van
een nieuwe productielocatie en de regels die daarmee samenhangen
waren dan ook één van de gespreksonderwerpen voor deze dag. De
Finse voedselautoriteit was ook aanwezig en een recent
gereedkomen nationale gids voor het opzetten van een nieuwe
productielocatie werd getoond.

•

Bulgarije – 19-20 augustus 2019 – Karlovo - 23 deelnemers, allen kaasmakers uit het hele land

Het was een aangename bijeenkomst. De Bulgaarse producenten
vonden het zeer plezier om onderling kennis en ervaringen uit te
wisselen over de ontwikkelingen in de laatste 2-3 jaar in deze
jonge sector. Kleinschalige kaas en zuivelbereiding is in Bulgarije
begonnen in 2010, na veranderingen in de wetgeving. De eerste
ambachtelijk producent is pas in 2015 geregistreerd. Een eerste
Teacheesy training voor kaas- en zuivelbereiders is gepland voor
november.

More information on: www.face-network.eu/teacheesy
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Het Teacheesy programma is officieel geëindigd op 31 augustus 2019. Voor ons het moment om
Erasmus+ te bedanken voor de financiering en om stakeholders en lezers van deze nieuwsbrief te
bedanken voor hun betrokkenheid bij dit project. Wij hebben met veel plezier aan het Teacheesy
project gewerkt. Vanwege de interessante en belangrijke inhoud en daarnaast omdat het ons onderling
begrip en ons enthousiasme om actief en nuttig te zijn in dit werkveld van de Europese boeren- en
ambachtelijke kaas- en zuivelproductie verder heeft vergroot.

Het Teacheesy team

More information on: www.face-network.eu/teacheesy

