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In de periode van het Regiocontract 2012 – 2015 hebben samenwerkende partijen succesvol het Poultry 
Expertise Centre in Barneveld neergezet als hét internationale kennis- en trainingscentrum voor de 
pluimveesector. De komende jaren staan in het teken van uitbreiding en doorontwikkeling naar een 
zelfvoorzienende instelling, vertelt projectleider Jos Berkvens van de gemeente Barneveld enthousiast. 

Internationale spil 
van pluimveekennis

De plannen voor het Poultry Expertise Centre 
(PEC) startten in 2012. “Op het gebied 
van pluimveeopleidingen was er bijna niks 
meer op HBO- en MBO-niveau”, zegt Jos 
Berkvens, “of het was heel eenzijdig gericht 
op machinebouw of juist biologische pluim-
veeteelt. Er was nog geen kruisbestuiving.” 
De plannen leidden in 2013 tot de oprichting 
van het PEC, een samenwerkingsverband 
tussen overheid, opleidingsinstituten en het 
bedrijfsleven. En dat sloeg aan. “Een van 
de succesfactoren is dat het PEC inspeelt op 
maatschappelijke thema’s, zoals duurzaam-
heid, gezondheid en dierenwelzijn.” 

Een van de eerste mijlpalen was het instellen 
van het Lectoraat Gezonde Pluimveehouderij, 
dat onderzoeksprojecten met bedrijven opzet. 
Soms zijn dat grote spelers, maar er worden 
ook projecten met het MKB gerealiseerd. 
Daarnaast zette het PEC training en (na)scho-
ling voor het bedrijfsleven op, nationaal en 
internationaal. Dat het PEC internationaal een 
succes is, is mede te danken aan de e-learning 
en blended learning modules die zijn ontwik-
keld. Berkvens: “Studenten kunnen zo thuis 

de theorie leren, om vervolgens in Barneveld 
een paar weken te komen trainen.” 

Dat trainen kan optimaal in de innovatieve 
pluimveestal, of poultry innovation lab, die in 
oktober wordt geopend. “Het is een stal voor 
duizend legkippen en duizend vleeskippen. 
In de meeste pluimveebedrijven kunnen stu-
denten niet bij de dieren komen. Hier kunnen 
ze wel met de dieren oefenen”, legt Berkvens 
uit. En de nieuwste technologieën kunnen 
hier in de praktijk worden onderzocht. Ook is 
er een kleine mengvoerfabriek op de campus, 
om nieuwe concepten te ontwikkelen. 

Er is al veel gebeurd, het fundament is 
stevig. Maar de ambities van het PEC 
reiken verder. In de komende jaren wordt 
het curriculum voor een internationale mas-
teropleiding ontwikkeld, in samenwerking 
met de Wageningse universiteit. Naast het 
innovation-lab komt er een business center 
waar partners hun klanten kunnen ontvangen. 
En het PEC investeert in nationale, Europese 
en wereldwijde netwerken van expertisecen-
tra voor de pluimveehouderij. “Er is overal 

ontzettend veel behoefte aan kennis”, zegt 
Berkvens. “Maar eigenlijk is in elk land de 
sector net te klein om professionele centra op 
te zetten. Het is mooi als we dat in internatio-
nale samenwerking kunnen doen.” 

De totale kosten van de doorontwikkeling 
bedragen zo’n 2,6 miljoen euro, zo becij-
ferde het PEC onlangs. Daarmee kan het 
centrum de komende jaren selfsupporting 
worden en een internationale spil voor 
pluimveekennis zijn.  n
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https://www.youtube.com/watch?v=ELaLEoK3yi4

