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Hulpmiddelen
beschikbaar…

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 kaas- en 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

In deze tweede nieuwsbrief aandacht voor de voortgang in het eerste
jaar van dit project.
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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Wat is er gebeurd tijdens het
eerste jaar van het programma?
Het Teacheesy team heeft elkaar ontmoet,
samengewerkt en taken verdeeld tijdens vier
internationale
bijeenkomsten
in
vier
verschillende landen:
1- de startbijeenkomst op 10 oktober 2017 in
Freising, Duitsland. Hier was het hele team
aanwezig (18 technologen en producenten);
2- drie vervolgbijeenkomsten – in Spanje in
januari 2018, in Bulgarije in april 2018 en in
Finland in juli 2018. Bij deze bijeenkomsten
waren de 8 technologen en 3 producenten
aanwezig die de trainingshulpmiddelen
schrijven.
Naast deze fysieke bijeenkomsten was er ook
contact via Skype, uitwisseling per e-mail en
samenwerking via een forum (Moodle).

- Ook in april 2018, tijdens de internationale
Teacheesy bijeenkomst in Bulgarije, is aan
het project aandacht besteed in de Bulgaarse
pers en op de Bulgaarse nationale televisie.
- In juni 2018 is aandacht besteed aan het
Teacheesy project in een artikel in het
Nederlandse vaktijdschrift ‘De Zelfkazer’.
- In september 2018 is het Teacheesy project
gepresenteerd op de netwerkbijeenkomst
van ‘Slow Cheese’ gedurende het Slow Food
evenement ‘Terra Madre / Salone del Gusto’
in Turijn (Italië).

Barbara Hart (inhoudelijk projectleider
Teacheesy)
Slow Cheese bijeenkomst Turijn, Italië –
september 2018
Het Teacheesy team
Hämeenlinna, Finland – juli 2018

Het Teacheesy team heeft over het project
en de uitkomsten gecommuniceerd, zoals:
- Op 22 november 2017 heeft FACEnetwork
een conferentie in Brussel georganiseerd om
de Europese Hygiënecode en het Teacheesy
programma
te
presenteren
aan
producentenorganisaties, instellingen, (in
het bijzonder het Europees Parlement),
overheden en andere belanghebbenden. Aan
deze conferentie namen 80 personen uit 20
verschillende Europese landen deel.
- In april 2018 is de eerste Teacheesy
nieuwsbrief verschenen. Deze is verzonden
naar 400 belanghebbenden in de 10 landen
van het project, met name bevoegde
autoriteiten, instellingen en organisaties van
producenten en consumenten.
More information on: www.face-network.eu/teacheesy

Het Teacheesy team heeft een
trainingshulpmiddelen
ontwikkeld
bestaat uit:

set
die

- een uitgebreide Power Point presentatie
over de opzet en inhoud van de Europese
Hygiënecode, inclusief het gebruik van deze
code als eigen Kwaliteitshandboek voor
boeren- en ambachtelijke kaas- en
zuivelbereiders.
- een collectie van 40 trainingshulpmiddelen
(informatiebladen, power point presentaties,
afbeeldingen,
video’s,…
)
waarmee
technologen en docenten geschikte cursussen
kunnen opzetten voor producenten.
Tot zover de update van de activiteiten van
ons team bij de ontwikkeling van het
omvangrijke Teacheesy project!
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Wat is de actuele tussenstand
van Teacheesy?
Zoals gepland worden de methodes en
trainingshulpmiddelen die in het eerste jaar
van het programma zijn ontwikkeld, in de
herfst/winter van 2018 uitgeprobeerd en
geëvalueerd in trainingssessies. Deze
trainingssessies in 5 landen van het project
bestaan o.a. uit boerderijbezoeken,
groepsopdrachten en discussies.
Twee van de vijf sessies hebben inmiddels
plaats gevonden:
1- Van 12 tot 14 september 2018 in la Tour
du Pin, Frankrijk, met deelname van:
- 13 Franse technologen,
- 6 leden van het project uit andere landen
(Polen, Italië, Spanje, Duitsland, Ierland en
Nederland),
- 1 vertegenwoordiger van de Franse
bevoegde autoriteit.
2- Van 18 tot 20 september 2018 in
Moretta, Italië, met deelname van :
- 20 Italiaanse technologen,
- 3 leden van het project uit andere landen
(Nederland en Frankrijk).

Zowel in de Franse als de Italiaanse
trainingssessie
vertegenwoordigden
de
deelnemers verschillende regio’s. Van
Normandië tot Corsica en van Aosta tot
Calabrië.
De
terugkoppeling
op
de
eerste
trainingssessies is positief. De deelnemers
zijn enthousiast over de hulpmiddelen die
zijn ontwikkeld in het Teacheesy programma.
Ze kijken ernaar uit om de hulpmiddelen te
gebruiken in hun toekomstige trainingen over
de Europese Hygiënecode. Bovendien
waarderen
zij
de
innovatieve
en
internationale aanpak. De eerste sessies
hebben ook aan de trainers/ schrijvers input
en inspiratie gegeven om de training op
sommige punten te verduidelijken en te
verbeteren.
Drie sessies moeten nog plaatsvinden:
3- Van 23 tot 25 oktober 2018 in Lidzbark
Warmiński in Polen
4- Van 13 tot 15 november 2018 in Freising
in Duitsland
5- Van 16 tot 18 november in Madrid in
Spanje.
Meer over deze sessies in onze volgende
nieuwsbrief!

- Contacts: Yolande Moulem & Barbara Hart at: info@face-network.eu -

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

