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Teacheesy is een Europees
project dat is gesubsidieerd
door het Erasmus+
programma van de Europese
Unie

•
•
•
•
•
•
•
•

24 maanden: september 2017 tot augustus 2019
10 partners (inclusief FACEnetwork) in 9
verschillende landen werken aan
gemeenschappelijke resultaten:
Trainingshulpmiddelen in 24 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 eerste nieuwsbrief aandacht voor de uitgangspunten en
doelen van het Teacheesy programma!

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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Waarom dit project?
Voor boeren- en ambachtelijke bereiders van
kaas en zuivelproducten is de kwaliteit en
veiligheid van hun producten van essentieel
belang. Volgens de Europese wetgeving, het
zogenaamde ‘Hygiëne Pakket’, zijn zij niet
alleen verplicht voedselveiligheidsprincipes te
implementeren in hun bedrijfsvoering maar
moeten zij dit ook formaliseren en aantoonbaar
maken.
In dit kader voert FACEnetwork (Farmhouse and
Artisan Cheese and Dairy Producer’s European
network) een groot project uit dat bestaat uit
twee stappen:
1- Het opstellen van een sectorale gids voor
goede praktijken (Hygiënecode), gericht op
boeren- en ambachtelijke bereiders van kaas en
zuivelproducten. Deze eerste stap is uitgevoerd
in 2015-2016 en is gefinancierd door de
Europese Commissie. De Europese Hygiënecode
voor Boeren- en Ambachtelijke bereiding van
kaas en zuivelproducten is in december 2016
officieel goedgekeurd door de Europese
Commissie en de lidstaten.
2- Het ontwikkelen van een uitgebreid
trainingsprogramma om de producenten te
begeleiden in hun gebruik van deze Europese
Hygiënecode, het TEACHEESY project.
Het Teacheesy project geeft de organisaties
binnen FACEnetwork en andere trainingscentra
trainingshulpmiddelen in handen waarmee zij
geschikte cursussen kunnen opzetten. Hiermee
kunnen nu en in de toekomst opleidingen en
trainingen worden verzorgd voor boeren- en
ambachtelijke bereiders
van kaas
en
zuivelproducten door heel Europa.

Teacheesy … in detail
Het Teacheesy project loopt 24 maanden
(september 2017 tot augustus 2019) en omvat
de volgende onderdelen:

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

- Gedurende het eerste jaar worden de
trainingshulpmiddelen en methodes gemaakt.
Tijdens 4 internationale bijeenkomsten wordt
dit
werk
op
elkaar
afgestemd.
De
bijeenkomsten zijn in 4 verschillende landen:
Duitsland (oktober 2017), Spanje (januari
2018), Bulgarije (april 2018), Finland (juli
2018). Naast deze ontmoetingen is er
regelmatig overleg via Skype.
- In de herfst van 2018 zijn er 5
trainingssessies voor de technologen van de
partners van het Teacheesy project in 5
verschillende landen: Spanje, Italië, Polen,
Duitsland en Frankrijk. In deze sessies zullen de
ontwikkelde
trainingshulpmiddelen
en
methodes
worden
uitgeprobeerd
en
geëvalueerd. Hoewel deze sessies maar in 5
landen plaats vinden, kunnen technologen van
de partners uit de andere landen ook
deelnemen. Bovendien wordt elk teamlid
uitgenodigd om deel te nemen als trainer aan
tenminste één sessie.
Begin
2019
worden
de
trainingshulpmiddelen en methodes definitief
gemaakt door het Teacheesy team. Hierbij
worden de ervaringen en resultaten van de
bovengenoemde
‘test’-trainingssessies
meegenomen. Tussen januari en maart 2019
zullen
hiervoor
twee
internationale
bijeenkomsten zijn in Nederland.
- Tussen januari en augustus 2019, zal in
ieder partnerland een informatiebijeenkomst
worden georganiseerd. Het doel hiervan is om
het Teacheesy project en de resultaten ervan
te
presenteren.
Daarnaast
zijn
deze
bijeenkomsten bedoeld om het startsein te
geven voor een op Teacheesy gebaseerd
trainingsprogramma in ieder land.

Wie zijn de partners?
Het Teacheesy team bestaat bijna volledig uit
dezelfde ervaren producenten en technologen
van FACEnetwork die ook betrokken waren bij
de
totstandkoming
van
de
Europese
Hygiënecode. Bij Teacheesy zijn 10 organisaties
als partner betrokken en zijn 6 anderen via
FACEnetwork in het project actief. Zie de tabel
op de volgende pagina voor een overzicht:
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Schrijvers

Barbara Hart, Barlactica,
Netherlands (partner) inhoudelijk projectleider
Marc Albrecht-Seidel,
VHM, Germany (partner)
Remedios Carrasco,
QueRed, Spain (partner)

Adviserende
producenten

Proeflezers

Frédéric Blanchard,
ANPLF, France (partner)

Brigitte Cordier, MRE,
France (via
FACEnetwork)

Kerstin Jurss, Sveriges
Gårdsmejerister, Sweden
(partner)

Marion Roeleveld, CAIS,
Ireland (via
FACEnetwork)

Jane Murphy, CAIS,
Ireland (via
FACEnetwork)

Andreas Keul, GIE PFLC,
Belgium (via
FACEnetwork)

Emilia Brezzo,
AgenForm, Italy
(partner)

Andere teamleden

Wetgevingsadviseur
Angel Nepomuceno,
QueRed, Spain (via
FACEnetwork)
Overall en administratief
projectleider
FACEnetwork, Yolande
Moulem

Kathrin Aslaksby, Norks
Gardsost, Norway (via
FACEnetwork)

Stoilko Apostolov,
Bioselena, Bulgaria
(partner)

Irena Oresnik, Združenje
kmečkih sirarjev
Slovenije, Slovenia (via
FACEnetwork)

Mirek Sienkiewicz,
Agrovis, Poland (partner)
Tuija Pirttijärvi,
University Hamk, Finland
(partner)
Paul Thomas, UK (via
FACEnetwork)

Stand van zaken april 2018:
• 2 Internationale bijeenkomsten
10 oktober 2017 – 1e Internationale
bijeenkomst in Freising, Duitsland
Startbijeenkomst met het volledige team: 18
deelnemers
23 en 24 januari 2018 – 2e Internationale
bijeenkomst in Madrid, Spanje
Afstemmingsbijeenkomst voor de schrijvers
en de adviserende producenten: 12
deelnemers
• Een groot aantal Skypemeetings en actieve
uitwisseling tussen de teamleden op een
Moodle platform
• Een speciale website:
www.face-network.eu/teacheesy

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

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

