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Land- en tuinbouw

Informatica

Fytolicentie

Opleidingsaanbod

Starterscursus (B-cursus)
Starten in de land- en tuinbouw wordt met de dag moeilijker en er worden
alsmaar hogere eisen gesteld aan de bedrijfsleider. Een goede voorbereiding
van (toekomstige) bedrijfsleiders is van cruciaal belang!

Installatie-attest
• Type A

• Type B

Algemene vestigingscursus (100u)

Specialisatiecursus (60u)

De vestigingscursus is een algemene cursus, speciaal afgestemd
op al wie zich voorbereidt op een vestiging in de land- of tuinbouw.
Volgende onderwerpen komen aan bod:

Deze praktijkgerichte cursus is aanvullend afgestemd op de
specifieke sector waarin de kandidaat zich wenst te vestigen.
Hier kan gekozen worden tussen:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

algemene wetgeving
bedrijfsovername
sociale en familiale aspecten
structuren in de land- en tuinbouw
fiscaliteit en boekhouding
schadeberekening en verzekeringen
informaticatoepassingen
ondernemen en innovatieve strategie

rundvee
akkerbouw
paarden
varkens
pluimvee
schapen en geiten

• tuinbouw
• hoevetoerisme
• fruitteelt
• sierteelt
• biologische landbouw
• combinatie akkerbouw-rundvee

Geldig voor:

• Begeleide stage

• VLIF-steun
• Premie jonge landbouwer
• Bedrijfsbeheer

• Installatieproeven

Praktijkopleidingen
KI voor rundvee

Klauwverzorging

Zowel theorie als praktijk: anatomie en werking van geslachtsapparaat, techniek van de KI, handelingen met het inseminatiemateriaal,
demonstratie op geslachtsapparaten. Lesgevers zijn professionele
inseminatoren en embryotransplanteurs.

Pootproblemen zorgen te vaak voor opbrengstverliezen. Een goed
beenwerk en gezonde poten zijn het fundament van een gezonde
koe en de bijhorende melkproductie. Deze opleiding bestaat uit
2/3e praktijk.

= Certificaat voor professioneel gebruiken, verkopen en geven van
voorlichting van gewasbeschermingsmiddelen.

P1 - P2 - P3 - NP
Nascholing

Opleiding afhankelijk van te verwerven type fytolicentie
• NP: distributie/voorlichting producten voor
				 niet-professioneel gebruik
• P1: assistent professioneel gebruik
• P2: professioneel gebruik
• P3: distributie/voorlichting producten voor professioneel

• Basis- en aanvullende opleiding (continue vorming)
• Erkenning van de kennis
• Geldigheidsduur: 6 jaar (uitzondering overgangsperiode)

Fytowetgeving, algemene bestrijdingsmiddelen,
plantenfysiologie en -anatomie, systematiek en
morfologie onkruiden, herbiciden, aaltjes, insecten,
vogels, konijnen, afweermiddelen, slakken, mollusciden,
schimmels, bacteriën, virussen, veilig omgaan met
gewasbeschermingsmiddelen, ...

		

Basisopleiding

Aantal nascholingen

NP

16 u

2

P1

16 u

3

P2

60 u

4

P3

120 u

6

Praktijkopleidingen
EHBO

Veiligheid op het land- en tuinbouwbedrijf

In de EHBO-cursus (3u) komen de basisprincipes van EHBO aan
bod. Alle deelnemers ontvangen een attest voor GlobalGAP om
deze bijscholing aan te tonen.
Ook geldig als nascholing fytolicentie.

•
•
•
•
•

Basisbenadering van persoon in nood
Medische technieken (zijligging, verslikking, reanimatie, …)
Verbandtechnieken
Hef- en tiltechnieken
Medische thema’s (brandwonden, wondzorg, epilepsie,
elektrocutie, beroerte, …)
• Inhoud van de EHBO-koffer
• Veiligheid bij machines, veiligheid in de stal, ...

Informatica
Vormingscursussen
Deze cursussen beslaan ongeveer 24 uur en worden door een deskundige
lesgever aan de man gebracht. De lessen worden zowel overdag (9 - 12
uur en 13 - 17 uur) als ‘s avonds (19 - 23 uur) gegeven.
• Starterscursus computergebruik
• Computergebruik voor gevorderden
• Starterscursus internet
• Internet voor gevorderden
• Fotobewerking
• Multimedia in land- en tuinbouw
• Pc-onderhoud
• Maak je eigen website
• Nieuwe multimedia
• Agrarisch ondernemen
• Veilig op pc en (sociaal) net
• Sociale media

Studievergaderingen
Deze opleidingen duren 3 tot 4 uur. De lessen worden zowel in
de namiddag (start om 13 uur) als ‘s avonds (start om 19 uur)
gegeven.
• Werken met tablets en apps
• Windows 10
• Kopen en verkopen op het web
• Kies de juiste pc, laptop of tablet
• Facebook voor beginners
• Maak zelf uitnodigingen of bedrijfsgerichte folders
• E-loket Verzamelaanvraag + E-loket Mestbank
• Veeportaal

Praktijkopleidingen
Klaar voor bedrijfsovername
• Samenwerking / communicatie tussen generaties en
met de partner
• Het financieel plaatje
• Effectieve overname (VLIF, pacht, verloop van een overname, …)
• Fiscaliteit (vennootschappen, forfaitair werken, ...)
• Familiaal vermogensrecht (huwelijksvermogensstelsels,
eigendomsoverdracht, successieplanning)

Pools
Heb je Poolse werknemers, maar verloopt de communicatie niet
altijd vlot? Dan is deze cursus de oplossing. Gedurende 5 lessen
wordt vooral agrarische woordenschat aangeleerd.
Voor beginners en gevorderden.

CE-nascholing
Vakbekwaamheid chauffeurs (code 95)
Nascholing: wat, waar en wanneer?
De nascholing betreft een lessenreeks van 35 uur, te volgen in 5
lessen van telkens 7 uur. Elke les levert 7 kredietpunten op, zodat de
bestuurder die zijn vakbekwaamheid wil verlengen, op het ogenblik
van de verlenging over een saldo van 35 punten beschikt.

•
•
•
•
•
•

Rij- en rusttijden
Ladingen zekeren, aslastverdeling
Preventie ongevallen en aanrijdingsformulier invullen
Eerst Hulp-initiatie voor vrachtwagenchauffeurs
Wegcode opfrissen en aanrijdingsformulier invullen
Gedrag bestuurder, bijdrage tot imago van de onderneming

Hippische opleidingen

•
•
•
•
•
•

Omgaan met criminaliteit, agressie, illegalen
Economisch rijden” (incl. 3 u praktijk)
Defensief rijden” (incl. 3 u praktijk)
Carrousel opleiding
Manoeuvreertechnieken
Vervoer gevaarlijke stoffen, onder vrijstellingen van ADR

• Hippisch ondernemer
• Vervoer van dieren
• Hoefverzorging
• Diverse clinics:
• Werken op kordeel
• Hippotherapie
• Equicoaching
• ...

Praktijkopleidingen
Werken met drones
•
•
•
•
•

Wetgeving
Ontstaan en werking van een drone
Gevarensituaties
Meteorologie
Toepassingen in de landbouw

Zuivelverwerking
•
•
•
•

Wetgeving en reglementering FAVV
Bereiding van yoghurt, desserten en platte kaas
IJsbereidingen
Kaasbereidingen

inschrijfstrook

JA, ik wens op de hoogte gehouden te worden van een specifieke opleiding.

Naam

Voornaam

Straat

Nummer

Postnummer

Gemeente

Telefoon

Gsm

E-mail

Ik heb interesse voor volgende cursus(sen):
 Bedrijfsleiding - bedrijfsovername
 Akkerbouw
 Rundvee
 Varkens
 Pluimvee
 Schapen en geiten
 Tuinbouw
 Hoevetoerisme
 Biologische landbouw
 Zuivelverwerking

 Starterscursus computer
 Computergebruik voor gevorderden
 Starterscursus internet
 Internet voor gevorderden
 Fotobewerking
 CE-nascholing (code 95)
 Multimedia in land- en tuinbouw
 Pc-onderhoud
 Maak je eigen website
 Drones

 Veeportaal
 Sociale media
 Werken met tablet en apps
 Veilig op pc en (sociaal) net
 Fytolicentie
 KI-cursus
 Klauwverzorging
 Paardenhouderij / paardenfokkerij
 Mencursus (menbrevet A en B)
 Erkend vervoerder van dieren

West-Vlaanderen
Roeselare · Lichtervelde · Ruddervoorde · Damme · Poperinge · Ieper · Heuvelland · Noordschote ·
Veurne · Jabbeke · Leffinge · Oedelem · Diksmuide · Wervik · Ledegem · Zwevegem · ...
Oost-Vlaanderen
Oudenaarde · Ninove · Maldegem · Eeklo · Kaprijke · Lokeren · Lochristi · Sint-Niklaas · Aalst ·
Herzele · Geraardsbergen · Kieldrecht · ...

Voor meer informatie, contacteer ons vrijblijvend:

Antwerpen
Boom · Mechelen · Turnhout · Hoogstraten · Kalmthout · Geel ·
Sint-Katelijne-Waver · Weelde · ...

Nationaal Agrarisch Centrum vzw
Industrieweg 53 - 8800 Roeselare-Beveren
T 051 26 08 30 - F 051 24 25 39
info@nacvzw.be - www.nacvzw.be

Vlaams-Brabant
Halle · Aarschot · Leuven · Diest · Tienen · Kapelle-op-den-Bos · ...
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met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie

Limburg
Neerpelt · Bocholt · Maaseik · Genk

Volg ons: NACvzw
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VU: NAC vzw - Industrieweg 53 - 8800 Roeselare

cursuslocaties

