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VASTSTELLING EN BEKENDMAKING 
 
Deze regeling bijenteeltonderwijs is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV  
 
 
Namens de NBV, 
 
De voorzitter. 
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1. Inleiding 
 
Bijenteeltcursussen zijn van groot belang voor het voortbestaan van een kwalitatief hoogstaande 
bijenteelt in Nederland.  
 
Het belang dat wij toekennen aan het bijen houden, de grote rol die het bijenteeltonderwijs hierin heeft 
en het feit dat de overheid de verantwoordelijkheid van dit soort zaken bij de  bijenhoudersorganisaties 
heeft gelegd, hebben de noodzaak doen ontstaan tot regeling van dit onderwijs.  
 
Milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid, maar ook het voorkomen van overlast zijn maatschappelijk 
belangrijke factoren die een gedegen en modern onderwijs in het bijen houden noodzakelijk maken. 
Cursussen vormen voor de bijenhouderij het belangrijkste wervingskanaal voor nieuwe imkers en 
leveren een grote bijdrage aan het behoud en de vitaliteit van de bijenstapel. Cursussen hebben de 
belangrijke functie van kwaliteitsverbetering van het bijen houden.  
 
De regeling voor het bijenteeltonderwijs moet gericht zijn op het aanbieden van actuele en eigentijdse 
opleidingen, het opfrissen van kennis en inzicht en het vormen van hoog opgeleid kader onder de 
bijenhouders. Ook moet deze regeling eenduidigheid brengen in het bijenteeltonderwijs en het bijen 
houden legitimeren en verantwoorden ten opzichte van de samenleving.  
 
Op 1 april 2006 is een fusie tot stand gekomen tussen drie van de vijf in Nederland bestaande 
bijenhoudersorganisaties, te weten de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland, de 
Katholieke Bond van Bijenhouders van de Noord-Brabantse Boerenbond en de Bond van Imkers van 
de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Deze drie organisaties zijn opgegaan in de nieuwe 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). 
 
De NBV heeft na de fusie een nieuwe regeling van voor het bijenteeltonderwijs opgesteld. 
 
 
2. Doelstelling 
 
De doelstelling van deze regeling is het waarborgen van uniformiteit, actualiteit en kwaliteit van 
bijenteeltcursussen, met daaraan gekoppeld aan het uitgeven van diploma’s. 
 
Hiertoe bevat deze regeling een totaal cursusaanbod met beschrijvingen van uniforme doelstelling, 
inhoud en kwaliteit per soort cursus. Samen met een aantal organisatorische regels ter handhaving van 
deze inhoud en kwaliteit  vormen zij de basis voor de verstrekking van diploma’s namens de NBV. 
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3. Organisatorische regels 
 
3.1 Het Hoofdbestuur van de NBV heeft een Commissie Bijenteeltonderwijs ingesteld. Deze 
 commissie is belast met de organisatie en het toezicht op het bijenteeltonderwijs van de NBV. 
 In dat kader is zij ook belast met de registratie van deskundige leraren op grond van door het 
 Hoofdbestuur vastgestelde normen 
 
3.2 De Commissie Bijenteeltonderwijs bevordert dat groepen en afdelingen van de NBV 
 voldoende cursussen organiseren. 
 
3.3 De Commissie Bijenteeltonderwijs streeft er naar dat voor elke cursus een cursusbeschrijving 
 beschikbaar is. Deze cursusbeschrijvingen zijn gepubliceerd op de internetsite 
 www.bijenhouders.nl.  
 
3.4 De Commissie Bijenteeltonderwijs heeft een onderwijs- en examenregeling opgesteld voor de 
 cursussen van niveau 4, zoals vermeld op het cursusoverzicht op pagina 5.  

Voor de overige cursussen kan worden volstaan met een cursusgids.  
De onderwijs- en examenregeling en de cursusgidsen zijn gepubliceerd op de internetsite 
www.bijenhouders.nl.  

 
3.5 De Commissie Bijenteeltonderwijs streeft er naar dat de onder haar auspiciën  
 georganiseerde basiscursussen en vervolgcursussen worden gegeven door geregistreerde  
 leraren. Voor de overige cursussen wordt uitgegaan van bewezen geschiktheid van de leraar op 
 het specifieke gebied van de cursus, dit ter beoordeling van de Commissie Onderwijs 
 
3.6 De leraar dient, ter verantwoording aan de organiserende instantie, aan de hand van de 
 doelstelling, beschrijving en aangegeven cursusduur uit deze regeling een adequaat 
 lesprogramma en lesrooster op te stellen. 
 
3.7 Ten behoeve van de kwaliteitshandhaving kan, aan de hand van de ingediende lesroosters en de 
 rapportage, namens de Commissie Bijenteeltonderwijs steekproefsgewijs controle plaatsvinden. 
 Deze controle heeft een tweeledig doel: enerzijds de Commissie Bijenteeltonderwijs 
 informeren en anderzijds de leraar ondersteunen. 
 
3.8 De cursussen dienen ten minste een maand vóór de start te worden aangemeld bij de 
 Commissie Bijenteeltonderwijs via het secretariaat van de NBV te Wageningen. . 
 Bij deze aanmelding dient de naam van de leraar en de praktijkassistent, het lesrooster en 
 verwacht aantal cursisten te worden ingediend.  
  
3.9 De Commissie Bijenteeltonderwijs beoordeelt of de cursus ten aanzien van inhoud en kwaliteit 
 overeenstemt met de vastgestelde beschrijving van de cursus. 
 
3.10 Bij praktijklessen kan een ervaren imker als assistent of mentor worden aangesteld, dit ter 
 beoordeling van de bijenteeltleraar en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
 organiserende groep of afdeling. 
 
3.11 De bijenteeltleraar is verplicht om een aanwezigheidsregistratie van de cursisten te voeren. 
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3.12 Ter afsluiting van de cursus zal door middel van toetsing worden bepaald of de cursist aan de 
 leerdoelen uit de cursusbeschrijving voldoet. Deze toetsing moet worden bijgewoond door een 
 onafhankelijke gecommitteerde. De gecommitteerde is een deskundige, ervaren imker of een 
 leraar bijenteelt. 
 
3.13 De gecommitteerde houdt toezicht op een goed verloop van de toetsing, de kwaliteit van de 

prestaties van de cursisten en de objectiviteit van de beoordeling. In overleg met de leraar kan 
hij invloed hebben op de samenstelling van de toetsing. De gecommitteerde dient aan de 
Commissie Bijenteeltonderwijs te rapporteren aan de hand van een door deze commissie  
vastgesteld evaluatieformulier. Dit formulier is te downloaden van de internetsite 
www.bijenhouders.nl onder onderwijs/cursus organiseren.  

 
3.14 Aan cursisten die met succes de toetsing hebben doorstaan en die, indien van toepassing,   
 minimaal 80% van de praktijklessen hebben bijgewoond zal namens de NBV door de 
 Commissie Bijenteeltonderwijs een diploma worden verstrekt. 
 
3.15 De diploma’s kunnen een maand voor de geplande diplomering worden aangevraagd bij de 

Commissie Bijenteeltonderwijs via het secretariaat van de NBV. Te naamstelling en 
ondertekening van het diploma gebeurt door de leraar en de cursist.  

  
 Na de diplomering dienen overgebleven exemplaren, tezamen met een gewaarmerkte lijst 
 van geslaagden te worden ingediend bij de Commissie Bijenteeltonderwijs, via het secretariaat 
 van de NBV te Wageningen. 
 
3.16 Om de kosten van de uitvoering van deze regeling door de Commissie Bijenteeltonderwijs en 
 het secretariaat van de NBV te dekken, zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. 
  
 
4. Registratie bijenteeltleraren 
 
De registratie van bijenteeltleraren, door de Commissie Bijenteeltonderwijs dient om op een 
eenvoudige wijze de bevoegdheid van de bijenteeltleraren te kunnen vaststellen. 
In het register wordt de beschikbaarheid voor het geven van cursussen, kwaliteit en niveau van de 
opleiding van de bijenteeltleraar, de gevolgde bijscholing en de specialismen bijgehouden. 
 
Er bestaat een mogelijkheid van verlies van registratie bij niet bijhouden van kennis en kunde. 
 
 
5. Financiën 
 
De NBV stelt geen cursusprijs vast. De NBV geeft geen advies voor het bepalen van een cursusprijs. 
De omstandigheden waaronder een cursus wordt georganiseerd is voor elke organisatie anders.  
De organisator dient zelf een cursusprijs vast te stellen. Een voorbeeld van een kostprijsberekening 
staat op de internetsite www.bijenhouders.nl onder onderwijs/cursus organiseren.  
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6. Aansprakelijkheid 
 
6.1  Aansprakelijkheid tijdens en ten gevolge van de lessen 
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NBV is er voor de vereniging, haar onderdelen en de 
leden. Wordt er bij een incident schade veroorzaakt door de docent of diens assistent dan kan worden 
teruggevallen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NBV. 
 
De cursisten-leden kunnen terugvallen op de excedent-/secundaire clausule nadat eerst hun eigen 
verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (=WAP-polis) is aangesproken.  
 
Cursisten-niet-leden die door een incident schade bij een ander veroorzaken, zullen volledig terug 
moeten vallen op hun eigen WAP-polis. Zij doen er goed aan na te gaan of en in hoeverre hun 
verzekering mogelijke schade dekt.  
 
Zou de schade van medische aard zijn, dan wordt de gedupeerde natuurlijk geholpen onder dekking 
van zijn eigen ziektekostenverzekering, maar de ziektekostenverzekeraar heeft dan een vordering op 
de veroorzaker van de schade. Zo komt die claim dan toch terecht op zijn WAP-polis.  
Schade die de veroorzaker zelf lijdt, is nimmer gedekt, met dien verstande dat de medische schade 
wordt opgevangen door zijn eigen ziektekostenverzekering. 
 
Om het probleem te kunnen oplossen dat ontstaat bij cursisten die geen lid van de NBV zijn, zou 
kunnen worden gedacht aan - vooruitlopend op het behalen van het diploma - aanmelden van die 
cursisten als lid van de afdeling en dus ook als lid van de NBV bij de aanvang van de cursus, althans 
bij de aanvang van het praktijkgedeelte daarvan. Let daarbij op dat de afdeling die nieuwe leden dan 
ook tijdig in Wageningen aanmeldt.  
 
6.2  Verklaring eigen risico. 
Het is natuurlijk verstandig tijdens de theorielessen al aandacht te besteden aan de risico's die 
verbonden zijn aan het werken met bijen. Cursisten bewust maken van die risico's wordt natuurlijk 
versterkt door het laten ondertekenen van een verklaring dat zij erkennen deel te nemen op eigen risico 
(voor deelnemers jonger dan 18 jaar is medeondertekening door één van de ouders nodig).  
Dat verkleint bovendien de kans dat een cursist die zichzelf schade berokkent, lichtvaardig zal 
proberen die schade te wijten aan onvoldoende begeleiding door de cursusleiding en met dat argument 
de organiserende groep of afdeling toch aansprakelijk probeert te stellen.  
 
6.3  Overige aansprakelijkheid van de opdrachtgever 
De opdrachtgevende afdeling of groep is aansprakelijk voor alle organisatorische en financiële 
problemen voortvloeiend uit het organiseren en geven van een cursus. Hieronder vallen onder andere 
ook wettelijke verplichtingen ten aanzien van opgave aan de belastingdienst van betalingen aan de 
leraar. 
 
6.4  Aansprakelijkheid Commissie Bijenteeltonderwijs 
Het hoofdbestuur van de NBV, noch de Commissie Bijenteeltonderwijs zijn aansprakelijkvoor schade 
in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het geven van een cursus, tenzij gedekt door de lopende 
verzekeringen. 
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7 Het volledig cursusoverzicht 
 

Niveau Cursus Duur Doel van de cursus 
1 Jeugdcursus 10 lessen Basis leggen voor het later volgen van 

een basiscursus 
1 Kennismakingscursus   

 
3 bijeenkomsten Basis leggen voor het later volgen van 

een basiscursus 
2 Basiscursus 13 bijeenkomsten Eenvoudige uitvoerende werkzaamheden 

onder begeleiding met betrekking tot het 
houden van bijenvolken 

2 Nascholing en 
lezingencyclus 
 

Afhankelijk van het 
programma 

Op peil houden theorie 
Bijhouden nieuwe ontwikkelingen. 
Uitwisseling ervaringen en verbeteren 
werkmethoden 

2 Speciale cursussen 
- bijenproducten 
- drachtplanten 
- korfvlechten 
- korf imkeren 
- solitaire bijen, 

hommels en 
wespen  

13 bijeenkomsten Zelfstandige uitvoering van alle 
werkzaamheden met betrekking tot het 
specifieke onderdeel 

3 Vervolgcursus 13 bijeenkomsten Volledig zelfstandige uitvoering van alle 
werkzaamheden met betrekking tot het 
houden van bijenvolken 

3 Speciale cursussen 
- koninginneteelt 
- bestuivingimker 
- bijengezondheid 

13 bijeenkomsten Volledig zelfstandige uitvoering van alle 
werkzaamheden met betrekking tot het 
specifieke onderdeel 

4 Leraar bijenteelt A 
 

13 bijeenkomsten Bevoegd voor het verzorgen van lessen 
voor niveau 1 en 2 

4 Leraar bijenteelt B 
 

13 bijeenkomsten Bevoegd voor het verzorgen van lessen 
voor niveau 3 

4 Specialistencursus 13 bijeenkomsten Bevoegd voor het verzorgen van lessen 
voor de betreffende specialisatie 

4 Nascholing leraren en 
kader 

Afhankelijk van het 
programma 

Op peil houden theorie. 
Bijhouden nieuwe ontwikkelingen. 
Uitwisseling ervaringen en verbeteren 
werkmethoden 

Cursussen van niveau 1 en 2 zijn in het algemeen korte of heel praktische cursussen.  
Cursussen van niveau 3 zijn meer theoretisch en verdiepend.  
Cursussen van niveau 4 worden door de commissie bijenteeltonderwijs verzorgd. 
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8 Slotbepaling  
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in de gevallen waarin de toepassing 
onduidelijk is of een geschil ontstaat tussen de Commissie Bijenteeltonderwijs enerzijds en een groep 
of afdeling of een individueel lid anderzijds, beslist het Hoofdbestuur van de NBV op verzoek van de 
meest gerede partij. 
 
 
Oktober 2008. 
 


