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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
boerenen
ambachtelijke bereiders van kaas en
zuivelproducten door heel Europa
te
begeleiden in het gebruik van de Europese
Hygiënecode
voor
Boerenen
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

Anderhalf jaar onderweg in het Teacheesy project. We komen nu in
de fase van concrete resultaten.
Positieve
voor het
totThenu
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More information on: www.face-network.eu/teacheesy
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►45 trainingshulpmiddelen ontwikkeld en 5 trainingssessies georganiseerd

Van september 2017 tot augustus 2018 heeft het Teacheesy projectteam gewerkt aan de
ontwikkeling van trainingshulpmiddelen voor het gebruik van de Europese Hygiënecode voor
Boeren- en Ambachtelijke bereiding van kaas- en zuivelproducten. Met deze hulpmiddelen kan de
Europese Hygiënecode eenvoudiger gebruikt worden als FSMS (Food Safety Management System).
In dit eerste jaar van het project zijn 45 trainingshulpmiddelen en documenten ontwikkeld.
Deze hulpmiddelen zijn nu beschikbaar op de website van Teacheesy. In de herfst/winter van 2018
zijn deze materialen uitgeprobeerd en geëvalueerd in trainingssessies met technologen in 5
landen van het project:
Land

Frankrijk

Data

12 t/m 14
september 2018
. 13 trainees
. 6 leden van het
Teacheesy
projectteam
. 1 representant
van bevoegde
autoriteit
2 bedrijfsbezoeken
Ervaren en
beginnende
technologen

Deelnemers

Praktijk
Profiel
trainees

Italië

Polen

Duitsland

Spanje

18 t/m 20
september 2018
. 20 trainees
. 3 leden van het
Teacheesy
projectteam

23 t/m 25
oktober 2018
. 13 trainees
. 3 leden van het
Teacheesy
projectteam

13 t/m 15
november 2018
. 20 trainees
. 2 leden van het
Teacheesy
projectteam

16 t/m 18
november 2018
. 9 trainees
. 3 leden van het
Teacheesy
projectteam

2 bedrijfsbezoeken
Ervaren
technologen

2 bedrijfsbezoeken
Technologen,
ervaren
producenten en
opinieleiders

2 bedrijfsbezoeken
Technologen en
ervaren
producenten

1 case study
Ervaren
producenten,
technologen en
veeartsen

►70 technologen getraind en gereed
om het gebruik van de Europese
Hygiënecode verder te brengen
In totaal hebben 75 mensen deelgenomen
aan de trainingssessies, waaronder zo’n 70
technologen. Ze waren allemaal enthousiast
over de training en de gepresenteerde
hulpmiddelen. Ze waardeerden in het
bijzonder de mogelijkheid voor het
uitwisselen van ervaringen met collega’s en
producenten uit binnen- en buitenland. Een
ander sterk punt was de verhouding tussen
presentaties en case studies. In één van de
sessies is extra aandacht besteed aan
didactiek,
dit
werd
ook
bijzonder
gewaardeerd. De discussies na afloop van de
sessies
waren
nuttig
om
de
trainingshulpmiddelen te verbeteren.
Na
de
trainingssessies
hebben
alle
deelnemers de Teacheesy documenten en
hulpmiddelen ontvangen. Met dit materiaal,
gecombineerd met de uitleg en instructies
die zij tijdens de trainingssessie hebben
gekregen, zijn zij in staat om in eigen land
More information on: www.face-network.eu/teacheesy

cursussen te organiseren. In sommige landen
(Frankrijk, Spanje) zijn de eerste cursussen
voor producenten al georganiseerd. In de
andere landen staan deze cursussen voor de
herfst en winter van 2019 gepland.
Op dit moment zijn de Teacheesy materialen
nog niet beschikbaar in alle talen. De kit is
beschikbaar in het Engels en er wordt
gewerkt aan de vertaling in het Nederlands,
Duits, Spaans, Italiaans, Bulgaars, Frans,
Zweeds, Noors, Sloveens en waarschijnlijk
ook Grieks.

►
Europees
technologen

netwerk

van

De trainingssessies waren waardevol voor het
Teacheesy projectteam, voor FACEnetwork
en voor de sector van ambachtelijke kaas- en
zuivelbereiding: er is hiermee namelijk een
basis gelegd voor de vorming van een
Europees netwerk van technologen die met
elkaar in contact staan en ervaringen zullen
blijven uitwisselen.
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Noteer in de agenda:
april - augustus 2019
Informatiebijeenkomsten in 10
landen
Zoals gepland bij aanvang van het programma
worden in de partner-landen van het project
bijeenkomsten georganiseerd om het project
te presenteren en om de uitkomsten te
delen.
Er zullen 11 bijeenkomsten
plaatsvinden in 10 landen, van nu tot eind
augustus 2019. Deze bijeenkomsten zijn
gericht op een brede doelgroep van boerenen ambachtelijke bereiders van kaas en
zuivelproducten, technologen, adviseurs,
docenten en alle andere geïnteresseerden en
belanghebbenden op lokaal, regionaal en
nationaal
niveau,
inclusief
vertegenwoordigers van de bevoegde
autoriteiten.
De opzet van de bijeenkomsten is tweeledig.
Er zijn presentaties over de uitkomsten van
het project (met name de ontwikkelde
trainingshulpmiddelen), het verband met de
Europese Hygiënecode en de verspreiding
van de uitkomsten via het Europese netwerk
van technologen. Daarnaast zijn de
bijeenkomsten een geschikte gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan over de
uitkomsten en verdere verspreiding en
implementatie.
De eerste “informatiebijeenkomst” heeft
al plaats gevonden op 12 april in Lidzbark
Warmiński in Polen. Het was een succes
met 17 deelnemers!
De volgende bijeenkomsten zijn:
- 16 mei in Wrocław, Polen
- 24 mei in Turijn, Italië
- 28 mei in Parijs, Frankrijk
- 04 & 05 juni in Stockholm, Zweden
- 06 juni in Driebergen, Nederland
- 18 juni in Madrid, Spanje
- 26 juni in Kassel, Duitsland
- 15 augustus in Mouhijärvi, Finland
Kijk voor het verdere programma en updates
op: www.face-network.eu/teacheesy

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

De Nederlanse informatiebijeenkomst is op
6 juni in Driebergen.
Deze middag is bedoeld voor kleinschalige bereiders
van kaas en zuivelproducten, belangenbehartigers,
docenten, adviseurs, toezichthouders en andere
geïnteresseerden in deze sector.
Van harte welkom!
Zie http://bit.ly/info-teacheesy-NL

Het Teacheesy team

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

