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Achtergrond 
De werkgroep Dierhouderij II, van het Kennis Netwerk Biociden 
(http://kennisnetwerkbiociden.nl/) heeft een gastcollege over juist gebruik van biociden in 
de veehouderij gehouden op Vilentum Hogeschool. Het doel van de werkgroep is het 
integreren van juist gebruik van biociden in de lesstof van verschillende opleidingen op het 
gebied van veehouderij. Het gastcollege had, naast informatieoverdracht over biociden aan 
docenten en studenten, ook als doel vast te stellen of, en zo ja, welke leemtes op dit gebied 
nog in het curriculum bestaan. De enquête onder de studenten is uitgevoerd om te toetsen 
of deze twee doelstelling gehaald zijn. Daarnaast is de enquête ook gebruikt om vast te 
stellen of de stof daadwerkelijk aansluit bij de praktijk(behoefte). 
 
Sprekers: Anton Rietveld (RIVM) en Guillaume Counotte (Gezondheidsdienst voor Dieren) 
 
Resultaten en conclusies 
Alle studenten gaven aan dat het onderwerp en de informatie voor hen volledig nieuw is. 
Het onderwerp was nog niet elders in het onderwijsprogramma aan bod geweest. Alle 
studenten vonden het college over biociden nuttig voor hun toekomstige werkzaamheden in 
de veehouderij. Ook gaf het merendeel van de studenten aan dat zij door het college 
kritischer tegenover het gebruik van biociden staan en dat zij de biociden zorgvuldiger zullen 
gaan toepassen. De studenten waren tevreden over de kwaliteit van het college en van de 
docenten. De eindconclusie is dat het college relevant en interessant werd gevonden en nog 
niet afgedekt was in het bestaande curriculum. Ook wordt uit de evaluatie duidelijk dat de 
huidige opzet goed is en aansluit bij de praktijk. De studenten zouden echter graag nog meer 
praktijk voorbeelden willen horen en meer willen weten over alternatieven (in combinatie 
met biociden). Ook ontvangen zij graag meer informatie over de gevolgen van 
biocidengebruik en de relatie tussen antibioticagebruik en biociden. De uitgewerkte vragen 
en antwoorden kunnen worden opgevraagd bij karin.mahieu@rivm.nl. 
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