
 

 

 
 

Imkervereniging Oost-Betuwe: Imkers maken werk van hun hobby  

door Adriaan van Egmond 

 

Cursus Bijenhouden voor gevorderden (nieuwe stijl) 

Imkervereniging Oost-Betuwe is in 2014 weer begonnen met geïnteresseerden op te leiden om bijen 

te gaan houden. Met succes. Er zijn niet alleen veel nieuwe leden bij gekomen, er is ook een andere 

dynamiek ontstaan. Veel leden zijn inmiddels op de een of andere manier actief voor de vereniging.  

Na de beginnerscursus is de vereniging in 2015 gestart met een gevorderdencursus die vier jaar 

duurt. Nieuwe bijenhouders kunnen zo na hun eerste diploma gelijk verder. Dat versterkt de band in 

de vereniging en stimuleert de deelnemers om zich in de bijenhouderij te verdiepen. Het resultaat is 

meer succes en daarmee meer plezier bij het bijenhouden.  

 

Bezoeken in tweetallen 

In het tweede jaar van de gevorderdencursus, 2017, was een van de opdrachten om tweetallen te 

vormen en bij elkaar op bezoek te gaan. Niet om bij te praten en elkaars bijenstand te bezichtigen 

maar om over elkaars schouder mee te kijken bij het werken in en met de bijen. Een kijkje in ‘elkaars 

keuken’ dus. Het meekijken werd aangevuld met opbouwend kritische vragen over het wat, het hoe 

en het waarom. Vervolgens werd het resultaat vastgelegd in een kort verslag door de bezoekende 

imker met vermelding van zijn of haar leermomenten. De docent haalde vervolgens uit alle verslagen 

de belangrijke punten en besprak deze met de hele groep. De ervaringen van de deelnemers waren 

bijzonder positief en heeft enkele deelnemers op een volgend spoor gezet. 

 

Intervisiegroepen 

Het volgende spoor loopt naast de gevorderdencursus zodat ook andere leden uit de vereniging mee 

kunnen doen. Er werd voorlopig gekozen voor bezoekgroepen van vier personen omdat je met zo’n 

aantal om een bijenkast kunt staan en alles goed kunt volgen. Bovendien vormen vier personen met 

verschillende opleiding en ervaring (van net begonnen imker tot oude rot) voldoende kritische massa 

om van elkaar te kunnen leren. Na het eerste jaar zouden we de bezoeken en de resultaten van deze 

vorm van intervisie* evalueren. De jaren daarna zijn er steeds nieuwe groepssamenstellingen.  

We hebben voordat we begonnen ook wat ‘spelregels’ opgesteld.  

 Alle leden in de vereniging kunnen meedoen ongeacht hun opleiding en ervaring. De enige eis is 

dat men zelf bijenvolken heeft. 

 Als deelnemer heb je een positief kritische houding en je wilt je eigen deskundigheid en 

ervaringen delen. Daarnaast stel je je eigen mening voorlopig even uit. 

 Als deelnemer durf je je kwetsbaar op te stellen voor anderen. Dat vraagt ook enige 

plooibaarheid. Het is niet de bedoeling dat je als imker met 20 jaar ervaring en 25 bijenvolken je 

opstelt als iemand die het wel weet en vindt dat je eigen manier de beste is. 

 Verschillen in opleiding, ervaring en deskundigheid zullen meer leermomenten opleveren. 



 

 

 Als deelnemer geef je openheid van zaken zoals jij bijen houdt. Sterke verhalen leiden niet tot 

het gewenste effect.  

 

 

 

 

 

Start intervisie 

In 2018 zijn we met dit traject gestart met een startbijeenkomst. Met zes leden bekeken we een 

aantal you-tube-filmpjes over imkers die hun bijen verzorgden. Aan de hand daarvan bespraken we 

het hoe en wat van ons eigen intervisietraject en vooral hoe wij er zelf mee om zouden gaan. Met 

twee groepen van drie personen gingen we vervolgens van start.  

 

Resultaat intervisie 

In oktober 2018 was de evaluatiebijeenkomst. De deelnemers constateerden dat meer dan het doel 

is bereikt: geïnspireerde leerzame bezoeken waarbij met een beperkte inzet een groot 

leerrendement is gerealiseerd. De deelnemers constateerden dat de bezoeken er onder andere voor 

hebben gezorgd dat zij nadachten over hun eigen keuzes bij het houden van bijen: hoe wil ik bijen 

houden, hoeveel volken, wat vind ik zelf belangrijk, wat kan ik van de ander leren en hoe kan ik 

mijzelf verbeteren? Uiteindelijk is het resultaat dat je met meer succes en dus ook met meer plezier 

bijen houdt. Een ander effect is dat het netwerk binnen de vereniging wordt vergroot en versterkt. 

In 2019 gaan we verder. Dan worden andere leden uitgenodigd aan te sluiten.  

* Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. 

Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de 

deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. 

 

Onderdeel van de gevorderdencursus (2017): niet alleen samen reizen naar de heide, maar ook 

samen volken nakijken en van elkaar leren. 



 

 

 

Uit een intervisiegroep in 2018: kennis nemen van elkaars ervaringen bij het imkeren met 

combiramen. 


