
 
 

vzw BFSO asbl 

Belgian Food Safety Organisation 

Belgische organisatie voor de veiligheid van de voedselketen  

Organisation Belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel – IBAN BE05 0689 0424 8575 - info@bfso.be - www.bfso.be 

 

BFSO VZW 

OPLEIDINGSFICHE  

FAVV LABO MELLE & ILVO FOOD PILOT 

3-3-2020 

OVERZICHT 

1. Achtergrond en beschrijving van project 

Praktische opleidingsdag bestaande uit twee delen:  

- FAVV LABO MELLE: Hoe verloopt de logistiek van de ontvangen monsters, het voorbereiden van 

monsters voor analyse en welke analyses worden er uitgevoerd. Wat is de impact van het correct of niet 

correct volgen van gevraagde hoeveelheden per monster. Uitleg omtrent de tijdsduur van een analyse en 

aandacht voor het volgen van het controleplan. Verduidelijking omtrent FOOD Lims, etiketten, kalibratie 

thermometers, …  

 

- FOOD PILOT: Van “idee tot product”. De Food Pilot is een applicatie- en analysecentrum opgericht door 

Flanders’ FOOD en ILVO, waar de agro-voedingsindustrie haar producten en processen op punt stelt. 

Voorbeelden zijn het testen en analyseren van een nieuw recept of verbeteren van een 

verwerkingsproces. De opschaling naar een (semi-) industriële productie en het kennismaken met de 

nieuwste technologieën voor voedingsproductie. Er is speciale aandacht voor alle raakvlakken met 

voedselveiligheid. 

2. Bereik van project 

- Opbouwen van kennis omtrent nieuwe productiemogelijkheden en nieuwe fabricageprocessen waarbij 

risicozones ontstaan waar de voedselveiligheid wordt uitgedaagd of effectief in het gedrang komt. Door 

deze kennis zijn de controleurs/inspecteurs beter gewapend wanneer hij tijdens zijn inspectie hiermee 

wordt geconfronteerd. 

- Opbouwen van kennis over de werking van de “dispatching” (ontvangst, verdeling, registratie van 

stalen) alsook de uitgevoerde analyses. Door deze kennis kunnen de controleurs/inspecteurs met meer 

kwaliteit en betrokkenheid hun monsternemingen voorbereiden, uitvoeren, opvolgen en de resultaten 

verwerken. 

3. Belangrijkste vereisten 

- Maximum 25 deelnemers 

- FAVV medewerker  

- Inschrijving via FAVV opleidingsdienst – BFSO administratie 

4. Betrokken partijen 

- Uitvoerend personeel FAVV, controleurs en inspecteurs PRI/TRA/DIS 

- Alle personeel FAVV betrokken bij de monitoring van voedselveiligheid 

http://www.bfso.be/
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5. Betrokken zakelijke processen of systemen 

- Publicatie opleidingscatalogus FAVV 

- Publicatie intranet 

6. Kostprijs 

- broodjeslunch zelf te bekostigen indien gewenst 

7. contactgegevens 

info@BFSO.be 

ILVO Food Pilot 

- Expert zuivel en andere 

Dr. Katleen Coudijzer +32 9 272 30 19 / 0499/86.51.88 

katleen.coudijzer@ilvo.vlaanderen.be – www.foodpilot.be 

FAVV LAB MELLE 

- Brusselsesteenweg, 370 A 

B-9090 MELLE, België. 

- Tel.: +32 9 272 31 00 

Fax: +32 9 272 31 01 

tony.vanhove@favv.be – www.favv.be 

8. Algemene tijdlijn/planning 

Dinsdag 3 maart 2020 

- VM 9u30 – 12u00 FAVV LAB MELLE 

- NM 13u00 – 16u00 ILVO FOOD PILOT 

9. Benodigdheden 

- Veiligheidsschoenen indien mogelijk 

- Nette stofjas 
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