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PT-VMT update leergang 15 
 
Inleiding 
Op vrijdag 7 september 2018 start de 15e leergang van de opleiding ‘Praktijk toepassingen 
Voedingsmiddelentechnologie’. Ook voor deze leergang hebben wij de lesstof op veel punten bijgewerkt 
omdat de regelgeving op enkele punten is veranderd en om in te spelen op de nieuwste technologische 
ontwikkelingen. 
 
Het standaard lesmateriaal blijft onverminderd actueel en helder 
De in eigen beheer ontwikkelde lesstof omvat 526 bladzijden die verdeeld over 15 lessen door ervaren 
docenten (alle vaste medewerkers van Scienta nova) behandeld worden. 
Daarbij ontvangt de cursist het boek ‘Ons Voedsel’ van Frans de Jong van 592 pagina’s. 
Als welkome thuis studiehulp zijn over de gehele lesstof maar liefst 1002 oefenvragen opgesteld. 
 
Blok 1 behandelt de onderwerpen grondstoffen en warenkennis, E nummers met aansluitend microbiologie 
 
Blok 2 gaat over de bewerkingen van voedingsmiddelen zoals verhitten, koelen, verpompen en verpakken 
 
Blok 3 geeft inzicht in de voedselveiligheidsprocedures en wat te doen als een auditor of een inspecteur 
van de NVWA voor de deur staat. Inclusief BRC, IFS en FSSC 22.000 schema’s 
 
Blok 4 geeft beeld in wat het eten in het lichaam doet. De zoutreductie, clean labelling en obesitas nemen  
nog steeds in de lesstof een belangrijke plaats in 
 

Wat is nieuw? 
Vervuiling in geraffineerde plantaardige oliën 
Klinkt vreemd maar er komen tegenwoordig stoffen in bijvoorbeeld geraffineerde palmolie voor die men er 
liever niet in wil hebben. In de plantaardige oliebranche en de verwerkers is er veel commotie door 
ontstaan. Wij leggen helder uit welke technieken er zijn en hoe de grote multinationals ermee omgaan. 
  
Microbiologie; bacterieresistentie en de oorzaken 
De Listeria hysterie bestaat al enkele jaren. De soms zeer onredelijke dwangmaatregelen die de NVWA het 
bedrijfsleven soms oplegt hebben ons mooi lesmateriaal opgeleverd. Het gehannes met de theoretische 
rekenmodellen levert niet altijd een resultaat op naar tevredenheid. Zomaar het zoutgehalte omhoog 
schroeven lijkt een handige oplossing maar staat haaks op de zoutverlagingstrend die in heel Nederland in 
vele sectoren doorgevoerd wordt. Wij dragen genoeg alternatieven aan om de uitgroei van Listeria 
monocytogenes de kop in te drukken.  
Bacterieresistentie lijkt aardig actueel te worden. Wij hebben een hoofdstuk opgenomen over dit 
fenomeen dat in ieder bedrijf als een spook kan opdoemen. Juist bij bedrijven die jarenlang hetzelfde 
chemische desinfectiemiddel gebruiken lopen groot gevaar. Wij voorzien de cursisten van nieuwe tips om 
resistentie vóór te blijven. Onze voedselvergiftigingsmatrix is bijgewerkt met de kwaadaardige E-coli 
varianten zoals: EHEC, STEC, VTEC, ETEC, EIEC, EPEC  en EAEC. Zo kan de cursist in ieder geval zelf een 
eerste diagnose stellen wanneer hij misselijk wordt na het eten. 
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Contaminanten in import voedsel en binnenlands product 
De laatste onderzoekresultaten van een uitgebreide productvergelijking van binnenlands import product 
zullen uitgebreid behandeld worden. Een primeur, omdat wij het onderzoek hebben in eigen beheer 
uitgevoerd hebben en zullen de resultaten dit najaar breed in de publiciteit brengen. Visproducten, vlees, 
groenten en zuurconserven zullen voor het voetlicht komen. De 1900 contaminanten waarop onderzocht 
gaat worden zullen talrijk zijn: Pesticiden, zware metalen, antibiotica en dioxinen zullen onderzocht worden 
door het meest vooraanstaande laboratorium, Primoris in Gent.  
 
Uitslag van het labelonderzoek door de NVWA op watertoevoeging 
De dienst gaat vanaf 10 juli 2018 starten met de handhaving van de regel dat al het vocht dat aan vlees 
wordt toegevoegd vermeld dient te worden. De resultaten zullen naar verwachting in 2019 ergens 
gepubliceerd worden. Wij laten het nieuws niet zo oud worden en laten de cursisten alvast meegenieten 
van ons eigen onderzoek. Het hoofdstuk over etikettering (Blok 3) zal hierop aangepast worden. 
 
BRC-8 voedselveiligheidsschema 
Dit certificaat circus krijgt een geheel nieuwe dimensie door de nieuwe eisen die eventjes in het BRC-8 
voedselveiligheidsschema geplakt worden. Dat dit voor veel bedrijven een extra fte gaat kosten deert de 
organisatie niet. Als zij maar voldoende werk houden. Het tij lijkt zich te keren en wij ontvangen steeds 
meer signalen dat BRC haar hand overspeeld heeft. Wij hebben een hoofdstuk toegevoegd met een 
kritische analyse hierover maar vooral welke alternatieven er zijn. Verder wordt een praktijkvoorbeeld 
toegelicht over de SIM systematiek. Het bedrijf dat namens de retailer de certificaten op integriteit checkt. 
 
Hygiënisch ontwerpen 
Het verband met bacterieresistentie is overduidelijk. Wij laten een paar recente schrijnende voorbeelden 
zien hoe het NIET moet. Bezuinigen op hygiënisch ontwerp is zeer kostbaar blijkt maar al te vaak. Wij 
bieden de cursist heldere richtlijnen waarop gelet moet worden voordat een machine besteld wordt. 
 
Gefermenteerde voedingsmiddelen 
Dit hoofdstuk wordt specifiek aangevuld met specifieke kennis over het fermenteren van augurken. Een 
mooi traditioneel proces met behoud van veel vitaminen en vooral de knapperigheid van de augurk. 
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