OPLEIDINGSAANBOD

Starterscursussen
(Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus)

De starterscursussen verlopen i.s.m.

en

Starterscursus
Denk je eraan om een land- of tuinbouwbedrijf op te starten of over te nemen?
Had je hierbij graag tussenkomst gewenst van het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds)?*
Wens je een landbouwopleiding als bijscholing, specialisatie of uit interesse te volgen?

Dan is deze opleiding beslist iets voor jou!

*Al wie wenst een beroep te doen op de tussenkomsten van het Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds voor de eerste installatie op een land- of tuinbouwbedrijf moet:
•
•

ofwel een diploma kunnen voorleggen van land- of tuinbouwgericht onderwijs van
minstens het niveau hoger secundair onderwijs,
ofwel een installatieattest kunnen voorleggen (een minimale beroepservaring van 2 jaar is
eveneens vereist).

De vereisten voor het bekomen van het installatieattest zijn verschillend naargelang de genoten
opleiding. Meer info vind je hierover via: http://lv.vlaanderen.be:
(Landbouw en Visserij > Vorming > Installatieattest > Installatieattest: wie moet wat volgen?)

Bezoek ons ook op de Internationale Werktuigendagen:

Het bekomen van een installatieattest verloopt in vier fasen:

Starterscursus type A

80u

INHOUD

Een algemene cursus van minimum 75 uren, speciaal afgestemd op al wie zich voorbereidt
op een vestiging in de landbouw. Met deze cursus kan men een basiskennis verwerven van
algemene en specifieke landbouwwetgeving, bedrijfseconomie en bedrijfseconomische
boekhouding.
Onderwerpen zijn o.a. bedrijfsovername en VLIF, MAP, boekhouding, fiscaliteit,
financiering, milieuwetgeving, vergunningen, pacht, premies,…
Aantal deelnemers:

min. 10 deelnemers

Data en locatie:

West-Vlaanderen:
 Roeselare - dagopleiding:op maandag, vanaf 26/9/11
 Roeselare – avondcursus : op ma en woe avond vanaf 26/9/11
 Poperinge:op ma en woe avond vanaf 28/9/11
 Torhout: op di en do avond vanaf 29/9/11
 Oedelem; op di en do avond vanaf 4/10/11
Oost-Vlaanderen:
 Destelbergen: ma en woe avond, vanaf 26/9/11
 St-Niklaas: ma en woe avond, vanaf 28/9/11
 Ninove: di en do avond, vanaf 4/10/11
 Oudenaarde: op di en do avond, vanaf 6/10/11
 Eeklo: ma en woe avond, vanaf 10/10/11
Voor andere provincies: contacteer ons voor verdere info.

INSCHRIJVINGSGELD: € 60/persoon

Stage

20 dagen

INHOUD

Praktische opleiding (met stagebegeleiding):
20 stagedagen van acht uur op een land- of tuinbouwbedrijf, met als doel ervaring op te
doen en het bedrijfsbeleid ter plaatse te observeren.
Je mag je stagebedrijf zelf kiezen, maar mag niet zijn:
•
•

op het eigen bedrijf
op een bedrijf waarop je actief was als bedrijfsleider, meewerkend gezinslid, zelfstandig
helper, werknemer of zaakvoerder

+ het bedrijf moet aan bedrijfseconomische boekhouding doen.

Starterscursus type B

min. 40u

INHOUD

Een cursus van minimum 40 lesuren die aanvullend is bij de starterscursus type A. De
cursus is afgestemd op de landbouwsector waarin de kandidaat-landbouwer zich wenst te
vestigen (specialisatie).
Mogelijke specialisaties zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rundvee: melkvee of vleesvee
akkerbouw
varkens
pluimvee
tuinbouw
sierteelt
fruitteelt
paardenhouderij
hoevetoerisme
schapen- en geitenhouderij

+ bedrijfsbezoek volgens specialisatie.
Deze cursus kan ook gewoon als bijscholing gevolgd worden.
Aantal deelnemers:
Data en locaties:

min. 10 deelnemers
vanaf half januari – half januari (data en locaties verschijnen nog via www.pclt.be)

INSCHRIJVINGSGELD: € 40/persoon (uitz. Paardenhouderij en Geitenhouderij = € 75)

Installatieproeven

op uitnodiging door Ministerie

INHOUD

Deze leidt tot het bekomen van het installatieattest:
o schriftelijke proef: open boek examen met 30 meerkeuzevragen over de inhoud van
de starterscursus type A.
mondelinge proef: geeft de deelnemer gedurende ca. 10 minuten een socio-economische
voorstelling van een landbouwbedrijf (het over te nemen bedrijf, het stagebedrijf of een ander
bedrijf). Hier wordt vooral het bedrijfseconomische inzicht van de kandidaat getoetst. De kandidaat
moet ook aantonen dat hij de principes die hij aanleerde in de starterscursussen kan toepassen op
een concreet bedrijf (vergunningen, premiestelsels, VLIF,…). Enkel de geslaagden voor de
schriftelijke proef mogen aan de mondelinge proef deelnemen. De niet-geslaagden op de
mondelinge proef die zich op een volgende proef aanmelden, zijn vrijgesteld van het afleggen van
de schriftelijke proef.

Algemeen
Alle PCLT-cursussen komen in aanmerking voor:
•

educatief verlof

•

opleidingscheques (KMO-portefeuille en VDAB-opleidingscheques)
(uitz. voor de starterscursus kan niet betaald worden met opleidingscheques)

•

sociale promotie
De sociale promotie is een aanmoedingspremie om de bijscholing binnen land- en tuinbouw
aan te moedigen.
Kom je in aanmerking, dan kan je ook voor de starterscursus sociale promotie aanvragen:

Wie komt in aanmerking voor sociale promotie?
•

•
•
•
•
•

de zelfstandige bedrijfshoofden (in hoofd- of nevenberoep) van een land- of
tuinbouwbedrijf, hun medewerkende gezinsleden, zelfstandige helpers en
landbouwwerknemers
de werknemers van bedrijfsverzorgingsdiensten in de landbouwsector
de loonwerkers, bloemisten, tuinaannemers en hun meewerkende gezinsleden en
werknemers
de werknemers van groendiensten van openbare besturen
de erkende verkopers en gebruikers van fytoproducten en de erkende gebruikers van
biociden voor gebruik in de landbouw
de imkers

Wanneer sociale promotie aanvragen?
Van zodra je min. 75 lesuren in cursusverband of stage bij een erkend centrum met goed
resultaat en voldoende aanwezigheid gevolgd hebt. Het PCLT is erkend opleidingscentrum.
De getuigschriften van stages komen ook in aanmerking voor 4 lesuren per stagedag van 8
uren.
De aanvraag moet binnen de vijf jaar na aanvang van de eerste vormingsactiviteit bij het
ministerie worden ingediend.

Hoeveel bedraagt de sociale promotie?
o € 2/lesuur:
voor opleidingen met startdatum voor 29/5/2008 voor de volledige duur van de
opleiding
o € 6/lesuur:
voor opleidingen met startdatum vanaf 29/5/2008 per lesuur zoals vermeld op het
getuigschrift

Ook heel interessant
Om praktijkervaring op te doen kan je bij het PCLT ook steeds korte praktijkcursussen volgen:
in ons standaardaanbod of voor groepen ook op aanvraag
Voorbeelden veehouderij:
• KI Rundvee (24 u)
• Klauwverzorging bij rundvee (24 u)
• Specialisatiecursussen veehouderij, ...
•

PRAKTIJKCURSUS VARKENSHOUDERIJ:
Programma
- 1 dag per week (op dinsdag, telkens van 9-12 u en van 13-17 u)
- inhoud:
“technisch” gedeelte, praktijkgedeelte
praktijkgedeelte:
praktijk op bedrijven in de regio:
met o.a.
o Bronstcontrole en KI + drachtigheidscontrole
o praktijkverzorging biggen
o voeding en ziektes
o klimaatsregeling, ...
Aantal deelnemers:

min. 7 deelnemers

Data en locaties:

vanaf half januari, 1 lesdag per week op dinsdag
Op het PCLT en praktijkbedrijven in de regio

INSCHRIJVINGSGELD: € 40/persoon

alles inbegrepen: koffie, cursussen, overalls en schoenovertrekken bij
bezoeken/praktijk, praktijkmateriaal,...)
Voorbeelden mechanisatie:
• Elektriciteit:
o basis = lichtschakelingen (21 u)
o gevorderden = schakelen van motoren (21 u)
• Elektriciteit op landbouwvoertuigen (21 u)
• Metselen (28 u)
• Lassen basis (28 u) - gevorderden (28 u)
En dit zowel overdag of in avondcursus mogelijk!
Voor meer info bel/mail
bel/mail ons of vraag naar onze gedetailleerde folders!

Volg ook ons actueel cursusaanbod via onze website www.pclt.be

PCLT-Roeselare: hét opleidingscentrum voor uw bedrijf!

De prijzen en data in deze folder zijn informatief, maar niet bindend!

Opleidingen erkend door en gefinancierd met de steun van de Vl. Gemeenschap.

