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Opzet en uitvoering 

basiscursus bijenhouden  

 
Locatie: Bijenpark Amstelveen 

 

Jan Westerhof 
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Basiscursus Bijenhouden 2019 

Doel: Leren hoe je een bijenvolk gedurende 

  het jaar verzorgt. 

• 15 deelnemers. 

• Theorie in verenigingslokaal. 

• Praktijk in de lesstal. 

– Begeleiding door imkers. 

• Vanaf juni zelf je volk verzorgen. 
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Leermethode 

Zelf leren 
• Neem vooraf de informatie door. 

• Lees het werkboekboek en de website informatie. 

• Bekijk filmpjes. 

• Formuleer vragen voor de les. 

• Mail een foto van een drachtplant. 

• Praktijkles: Werkinstructie vooraf lezen. 

• Stel vragen maar formuleer ook je antwoord. 

 

 Aanwezigheid verplicht. 
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Inhoud cursus 

• 5 theorielessen:     Donderdag 21 februari 19.30 uur. 

– Zaterdag 16 maart Amsterdam. 

– Tentamen 6 april. 

• 11 praktijklessen:   Zaterdag 30 maart 10.00 uur. 

– Werkboek Basiscursus bijenteelt. 

– Werkinstructie per les. 

• Theorie- en praktijkexamen: 14 september. 

 

 Aanwezigheid:   Verplicht! 

 Informatie op website leraar. 

 Communicatie: app, e-mail. 
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Theorie 19.30 uur – 21.30 uur 

• 22 februari:  Kennismaking. Uitleg over de cursus.   

     Materiaallijst. Kennismaking met het bijenvolk. 

• 1  maart:    Het bijenjaar.  

• 8 maart:    Hoe komen de bijen aan honing. Drachtplanten. 

• 17 maart:    De insectenwereld. De bij nader bekeken.  

     Docent: Ko Veldman.  Plaats: Amsterdam  

     10.00 uur 

• 22 maart:    Ziekten van bijen.  

• 6 april:    Tentamen. 
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Uitvoering 

• Per les uitgebreide PowerPoint presentatie. 
 

– Wordt vooraf toegezonden. 

– Werkboek, literatuur, website.  Studielast 2 á 3 uur 

– Foto van een bijenbloem maken en inzenden. 

 

 Aanbevolen boek 
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Praktijk 10.00 uur tot 12.30 uur 
• 30 maart:     Materiaal, gereedschap. Kennismaken met het bijenvolk. 

• Dinsdag 2 april: Materiaal bestellen. 

• 7 april           Tentamen. Voorjaarsinspectie. Het bijenvolk groeit. 

           Leren hoe je een kast opent en het volk bekijkt. 

• 20 april:        Ruimte geven aan het groeiende volk. Leren wat er in de kast te zien is. 

           Zwermen verhinderen. 

• 4 mei:           Morgen: excursie Beemster bijenmarkt. Middag: “vegers” maken. 

• Vrijdag 17 mei:  Doppen breken. 

• 1 juni:             28e dag: jonge moeren aan de leg!?   

• Vanaf 8 juni  Eigen volkje controleren. 

• 29 juni:           Controle of volken zich goed ontwikkelen. 

• 13 juli:            Honing afnemen. Varroabestrijding.  

• 27 juli:            Controle Varroabestrijding. Honing slingeren. 

• 10 augustus: Voorbereiding op de winter.  

• 24 augustus: Volken gereed maken voor de winter. Suiker voeren. 

• 14 september: Laatste controle voor de winter. Eindexamen. 

             Werkboek inleveren. 
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Uitvoering 

• Verzorgen volken 
– Werken in groepjes  Studielast1,5 uur 

– Per les werkinstructie Schema bijenjaar 

– Werkboek invullen  0,5 uur 

• Vanaf 12 juni ook op dinsdagavond eigen volk 
verzorgen  

 

 Volk eigendom na behalen diploma 
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Praktijkervaring 

 

Basishandelingen worden regelmatig herhaald. 

Veel werkzaamheden doe je maar 1 keer per jaar. 

 Leer van elkaar. 

Dinsdag: winkel open, imkersoos. 
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Gezamenlijke excursies 

• Bijenmarkt Noord-Holland, Beemster 

– 4 mei 2017 

• Kweekstation Marken: Bevruchting koninginnen 
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Opgeven 
• Website NBV: http://www.bijenhouders.nl 
 Cursussen bijenhouden. 

 Basiscursus. 

 Selecteer: NBV Amstelland. 

 Vul het formulier in op de website.   

 

Heb je dit al gedaan: Vul het formulier in.  

• De cursusleider stuurt een nota. 

• Als deze is voldaan dan ben je ingeschreven. 

• Overweeg goed: 

 Heb je voldoende tijd. 

 Heb je een plaats voor der bijen. 

 

Gert Admiraal: gertadmiraal@gmail.com 
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Vragen 

14 

http://www.bijenhouders.nl/
http://www.bijenhouders.nl/

