Beschrijving kennismakingscursus
Deze cursus is voor iedereen die meer wil weten van bijen in de breedste zin van het woord.
Vaak is de stap te groot die gemaakt moet worden door algemeen geïnteresseerden om zich
praktisch met het bijenhouden bezig te gaan houden. Een kennismakingscursus kan deze stap
verkleinen.





Laagdrempelig, vrijblijvend en kostenvriendelijk interesse wekken voor de (honing)bij.
Informatie geven over het leven en werken van de honingbij als specifiek insect.
Kennismaking met de praktijk van het bijenhouden en enig ervaring opdoen met bijen.
De basis leggen voor het volgen van een basiscursus.

Resultaat van de cursus
Deelnemers;
- kennen het verschil tussen bijen, wespen en hommels
- begrijpen hoe de organisatie en levenscyclus van een bijenvolk in elkaar zit.
- beseffen het belang van bestuivende insecten voor de natuur en economie.
- hebben in de praktijk ervaren hoe het werken in de bijen bevalt.
- hebben inzicht gekregen of bijenhouden voor hen een aantrekkelijke hobby kan worden
- weten wat honing is en hoe het oogstproces globaal in z’n werk gaat.
- krijgen behoefte om meer te willen weten van de honingbij.

Inhoud van de cursus
De cursus bevat een theorie- en praktijkdeel.
In de cursus ligt het accent op het op een praktische manier interesse wekken in het boeiende
leven van de honingbij. Dit betekent dat de theorie zoveel mogelijk aanschouwelijk
ondersteund wordt. Een vast onderdeel is het bezoek bij de imker en enige ervaring opdoen
met het werken met bijen. (Beschermende kleding beschikbaar!)
De theorie wordt ondersteund met readers/hand-outs.
Aan het eind van de cursus wordt verwezen naar eenvoudige vakliteratuur.

Duur van de cursus
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer twee uur en wordt afgesloten met een
certificaat van deelname.
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De opzet van de cursus:
Les 1 : De honingbij
Wat is een bij, verschil tussen de bij de wesp en de hommel, het bijenvolk, de bij en
zijn leefomgeving
Les 2 : Bijen producten
Honing, was, propolis, koninginnegelei (Royal Yelly), bijengif.

Les 3 : Op bezoek bij de imker.
Een les zal vooral aanschouwelijk zijn. Theorie is “bij”zaak.
Het gaat vooral om het activeren van de interesse. De theorie van de vorige les zal bij het
begin van een nieuwe les d.m.v. een korte terugblik kort herhaald worden.

Toelatingseisen
Geen vooropleiding. De cursus wordt aangepast aan het niveau van de cursisten.
Voor minderjarigen is schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers nodig om aan de
cursus deel te mogen nemen. De ouders geven aan of er mogelijk sprake is van allergie voor
bijensteken. Bij twijfel de huisarts raadplegen voor de cursisten in aanraking komen met
levende insecten.
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