Projectnaam: Kennisbank Food & Feed
Aanvrager: Stichting Opleidings-en ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL)
Periode: start 1-10-2016. Eind 31-09-2018
Totale begroting: € 118.904
Aangevraagd subsidie bedrag: € 47.562
Projectbeschrijving
De Kennisbank Food & Feed is een samenwerking tussen AOC’s en bedrijven vanuit de Human Capital
Agenda (HCA) Food & Feed. Een belangrijk onderdeel van de HCA is het ontwikkelen en stimuleren
van (informeel) leren door leerlingen en werkenden. Het gaat bij leerlingen om het opdoen van de
meest actuele kennis en bij werkenden om leren als continuproces in en naast de dagelijkse
beroepspraktijk. Dit is zonder de beschikbaarheid van goede bronnen voor kennis en ervaringen niet
mogelijk.
Er zijn 5 expert ontwikkelteams (EOT’s) opgezet bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven
en onderwijs. Deze zijn samen verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud van een deel van de
kennisbank. Na overleg met docenten en bedrijven zijn de volgende teams opgezet:
1.
2.
3.
4.
5.

Lean & Creatief. Dit EOT is 6x bijeen gekomen.
Productietechniek. Dit EOT is 8x bijeen gekomen.
Diervoeding. Dit EOT is 4x bijeen gekomen.
Voeding & Voorlichting. Dit EOT is 5x bijeen gekomen.
Zuivel. Dit EOT is 6x bijeen gekomen.

De teams bestaan uit docenten en vertegenwoordigers vanuit de bedrijven. In totaal hebben 30
personen vanuit de bedrijven en 29 personen vanuit het onderwijs deelgenomen aan de EOT’s.
De EOT’s delen hun kennisbronnen in een online community die is opgezet door Groen Kennisnet.
Deze omgeving is toegankelijk voor de leden van de EOT’s, de verbindingsofficieren van het CIV Food
en docenten van de AOC’s met foodonderwijs.
Voor de aansluiting bij de praktijk van AOC’s en de implementatie van de Kennisbank is het van
belang dat er goede afstemming is met de betrokken AOC’s. Hiervoor is er 4x overleg geweest met
de verbindingsofficieren van het CIV Food. Dit zijn projectleiders van de 11 AOC’s met
voedingsonderwijs. Ze werken samen aan de verdere ontwikkeling van het foodonderwijs door
initiatieven en best-practices te delen en gedeelde vragen en uitdagingen gezamenlijk op te pakken.

Communicatie
Er is op verschillende manieren en verschillende momenten gecommuniceerd over het project:
-

-

-

-

Het project is vermeld op de website van de SOL inclusief de subsidie van het Aequorfonds.
Het project is vermeld op de website van het CIV Agri & Food inclusief de subsidie van het
Aequorfonds.
Het project is een vast agendaonderdeel van het overleg met de verbindingsofficieren /
projectleiders van het CIV Food. Hier wordt de aanpak en de voortgang besproken. Hier wordt
ook gesproken over het gebruik van de bronnen en de transitie van het onderwijssysteem. Ook
de subsidie vanuit het Aequorfonds is hier besproken.
Het project was een vast agendaonderdeel van de bestuursvergaderingen van het CIV Agri &
Food. Het bestuur van het CIV bestaat uit 3 AOC-bestuurders en 3 bestuurders vanuit het
bedrijfsleven. Ook de subsidie vanuit het Aequorfonds is hier besproken.
In de Nieuwsbrief van de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) aan haar leden
en achterban is melding gedaan van het project en zijn bedrijven opgeroepen om deel te
nemen.
In de nieuwsbrief van de SOL aan haar relaties is melding gedaan van het project en zijn
bedrijven opgeroepen om deel te nemen.
10 oktober 2018 is de Food Inspiration Day georganiseerd door het CIV Food. Deze dag waren
docenten voeding van de AOC’s uitgenodigd. In een goed bezochte kennissessie tijdens deze dag
zijn de resultaten van het project Kennisbank Food & Feed besproken. https://www.civ-agrifood.nl/nieuws/de%20food%20inspiration%20day%20zorgt%20voor%20verbinding%20en%20in
spiratie

