Land- en Tuinbouwcentrum Waasland vzw
Weverstraat 23 – 9100 Sint-Niklaas
mad@broeders.be – 03 760 10 99

HET praktijkcentrum in het Waasland
Detail van de lesonderwerpen: raadpleeg de brochure.

Informatica-opleidingen







Vectorworks - tuintekenen
Sociale media
Agrarische informatica
Fotobewerking
Maak je eigen website
Werken met tablets en apps

.








Nieuwe multimedia
Kennismaking met tablets en smartphones
Facebook voor beginners
E-loket
Veeportaal
Kopen en verkopen op het web

Heel wat praktijkcursussen ...





Snoeien en vellen van bomen
Snoeien van heesters en struiken
Hydraulica voor land- en tuinbouw
Lassen/metselen






.

KI voor rundvee
Klauwverzorging
Onderhoud machines in land- en tuinbouw
Grondverzetmachines

Permanente vormingen voor fytolicentiehouders



P1 (assistent)
P2 (professioneel gebruiker)




P3 (advies/verkoop)
NP (niet-professioneel)

Cursus melkveehouderij (4 vrijdagen) vanaf 9 december 2016
Groenvoedervergadering op donderdag 26 januari 2017 om 19.45 uur.
Regionale aardappelvergadering dinsdag 7 februari 2017 om 19.45 uur
..

Meer cursussen/data/locaties www.bio.broeders.be
Steun van Vlaamse overheid & Europese Unie - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn
platteland
Deze opleidingen worden gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Deze steun voor opleiding in de landbouw
zet binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit "bevordering van de kennisoverdracht en innovatie
in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden" en heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van het
concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van de instap van jonge landbouwers en het herstel en de instandhouding van ecosystemen. meer info http://ec.europa.eu/agriculture/

Land- en Tuinbouwcentrum Waasland – LTCW voor volwassenonderwijs
Land- en tuinbouwcentrum Waasland vzw biedt een waaier van vormingsactiviteiten aan. De vorming omvat
zowel theoretische als praktische cursussen met daarnaast een waaier aan voordrachten waarbij de actualiteit
centraal staat.
Voor de lessen doen we beroep op gespecialiseerde lesgevers van zowel binnen als buiten onze school.

Wie komt in aanmerking:






De cursussen worden ingericht voor bedrijfshoofden, meewerkende gezinsleden of ingeschreven in
land- en tuinbouwsector.
De kandidaten moeten over een BTW nummer beschikken.
Een cursus gaat pas door indien er minimum 6 deelnemers zijn voor een praktijkcursus en 10 voor een
theoriecursus.
Men moet minimum 18 jaar zijn bij de aanvang van de cursus.
Tevens moet met 75% van de lessen gevolgd hebben én geslaagd zijn wil men in aanmerking komen
voor het behalen van een getuigschrift van de gevolgde cursus.

Aanbod volwassenenonderwijs
overzicht geplande cursussen: zie bijlage
Inschrijven
Ik wens me in te schrijven voor een vorming; neem contact op met contactpersoon vermeld in de
brochure of met het secretariaat van de school.

