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HET MECHANISATIEBLAD VOOR DE BELGISCHE LOONWERKER, VEEHOUDER, AKKERBOUWER EN DEALERBEDRIJF.
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Van de 100 mensen die voor een 

G-rijbewijs komen, zijn er 40 van 

buiten de landbouw afkomstig.

Mensen achter machines

Landbouwtrekkers en -machines worden 
ingewikkelder om mee te werken. Uit de praktijk 
blijkt dat het merendeel van de gebruikers van 
een nieuwe trekker niet eens de helft van de 
mogelijkheden ervan gebruikt, laat staan dat 
ze weten wat hun trekker allemaal kan. Om dat 
probleem te verhelpen, organiseert het PCLT uit 
Roeselare vanaf dit najaar de praktijkopleiding 
Trekkerbehendigheid.  Tekst en foto’s: Peter Menten

‘Ik wil met een 
tractor leren rijden 
en machines kunnen 
afstellen.’ 

Nieuwe impuls voor landbouw
We spraken met Geert Chys en Marleen Vervenne. De eerste is 
al meer dan 20 jaar lesgever aan het PCLT en nam 2 jaar geleden 
de fakkel over als directeur. De tweede, Marleen Vervenne, 
is sinds jaar en dag het gezicht van het secretariaat en de 
rechterhand van de directie. De afgelopen jaren heeft het PCLT 
een moeilijke periode doorgemaakt doordat de subsidies voor 
landbouwonderwijs grotendeels wegvielen. Dat heeft de verdere 
uitbouw van de landbouwopleidingen wat geremd en om het 
plaatje financieel rond te krijgen is men destijds extra omzet 
gaan zoeken in andere sectoren, zoals de industrie. Het PCLT 
draait momenteel op 3 sectoren: de landbouw, de groensector 
en de logistiek en veiligheid (industrie), die op hun beurt weer 
terugkomen in de voorgaande twee. 

Omdat het PCLT uit de landbouw stamt, wil Geert Chys deze 
sector een nieuwe impuls geven. 
Geert Chys: ‘We hebben onze cursussen zoals veeteelt/
akkerbouw, de starterscursussen, de fytolicentie-opleidingen en 
de landbouwverbredingscursussen in een nieuw kleedje gestoken 
en willen deze opnieuw onder de aandacht brengen. Er is zeker 
vraag naar specifieke landbouwopleidingen en daar willen wij de 
aangewezen partner voor zijn.’ 

TractorPower: ‘En de prijs van de cursussen?’
Geert: ’De opleiding Trekkerbehendigheid kost 375 euro voor een 
module, de opleiding Technieker Landbouwmechanisatie komt op 
1.900 euro per jaar. Beide cursussen kunnen betaald worden met 
VDAB-opleidingscheques of via de kmo-portefeuille.’

Met een uitgebouwde bestelwagen en aanhanger 

met werkbanken en materiaal komt het PCLT ter 

plaatse om opleidingen voor groepen te organiseren.

Geert Chys: ‘We willen de  
landbouw opleidingen een nieuwe impuls geven.’
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Praktijkopleiding Trekkerbehendigheid: nood vanuit de praktijk

Omdat techniek en machines gecompliceerder beginnen te 
worden, is er meer nood aan degelijke kennis. Niet alleen 
techniekers moeten zich bijscholen: ook gebruikers krijgen 
in het dagelijkse leven niet voldoende tijd (of ze nemen niet 
voldoende tijd) om de mogelijkheden van hun machine te leren 
kennen. Eens aan het werk wordt er teruggegrepen naar de 
basisinstellingen en aan het einde van het seizoen wordt de 
machine of trekker opzijgezet. En op die manier wordt een 
deskundige exploratie van de mogelijkheden van de machine 
steeds uitgesteld. Daarom is het wel zinvol om tijdens de 
wintermaanden een training te gaan volgen waarin stap voor 
stap en over de merken heen alles in de praktijk wordt uitgelegd 
en voorgedaan. Bovendien kan er nog ervaring uitgewisseld 
worden tussen de cursisten.
Deze opleiding, die eind november start, is interessant 
voor iedereen die een G-rijbewijs heeft, voor mensen die 
willen bijscholen en voor werknemers op een landbouw- 
en loonbedrijf. De groepen kunnen heel divers zijn qua 
samenstelling, maar uit de praktijk blijkt dat er over de leeftijden 
en ervaring heen van elkaar geleerd wordt. Nog een interessant 
cijfer om aan te geven dat de belangstelling om met een trekker 
en machines te kunnen omgaan niet enkel vanuit de landbouw 
komt, is het feit dat van de 100 mensen die voor een G-rijbewijs 
komen er 40 van buiten de landbouw afkomstig zijn. 
Deze opleiding is eigenlijk opgestart vanuit de vraag van men-
sen die in andere sectoren actief waren en die in de landbouw 
willen beginnen. Loonwerkers en provinciale domeinen kunnen 
hier werknemers naartoe sturen om ze (verder) op te leiden. 
Werknemers van machinehandelaars kunnen leren hoe ze ma-
chines kunnen opstarten bij klanten. Jobstudenten kunnen hun 

marktwaarde verhogen door hier de finesses van het vak te le-
ren. En zo kunnen we nog even doorgaan. Het grote voordeel is 
dat de cursisten hier in alle rust dingen kunnen aanleren, zonder 
de druk die ze in het topseizoen zouden ondervinden. 
De praktijk wordt aangeleerd in de praktijkhal in Roeselare en 
op het veld in Rumbeke.

2 modules
De opleiding Trekkerbehendigheid wordt in 2 delen gegeven: 
een basismodule van 3 dagen en een module voor 
gevorderden van dezelfde tijdsduur. 

Module 1:
• Functies van de trekker
• Veiligheid bij aankoppelen en gebruik van 

landbouwmachines
• Gebruik, bediening en instelling van transmissie, 

dashboard, hydraulica en kopakkermanagement
• Dagelijks onderhoud en veiligheid
• Uitgebreid werken met verschillende tractoren en 

machines.
Module 2:

• Werken met gps op tractor en landbouwmachines
• Spuitmachines
• Precisiezaaimachines
• Plantmachines (aardappelen, groenten …)

Bij deze opleiding staan er verschillende tractoren en machines 
ter beschikking van de cursisten waardoor er voldoende 
gelegenheid is tot praktisch oefenen.

Voor wie meer techniek wil:  
Technieker Landbouw-
mechanisatie

Misschien krijg je als gebruiker wel de smaak te pakken na 
de opleiding Trekkerbehendigheid of wil je als technieker bij 
een landbouwmechanisatie- of loonbedrijf jezelf wat sterker 
in de techniek inwerken? Dan is de opleiding Technieker 
Landbouwmechanisatie de aangewezen formule. Over een 
periode van 2 jaar (20 dagen per jaar) komt alles aan bod waar 
je als technieker van tractoren en landbouwmachines mee 
te maken kunt krijgen. In een notendop zijn dat: hydraulica 
en lassen, motoren en versnellingsbakken, herstellingen en 
onderhoud van tractoren, elektronica, zaaien, spuiten en 
bemesten en (oogst)machines. Deze lessen lopen vanaf half 
november tot begin maart op zaterdagen.

Meer info op www.pclt.be ■

Uit de praktijk blijkt dat het merendeel van de gebruikers van 
een nieuwe trekker wel een machine heeft met alles erop en 

eraan, maar er nog niet eens de helft van gebruikt. 
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