Starterscursus

VAC ademie

Opleiding starten in de landbouw
Het VAC werkt samen met erkende algemene vormingscentra. Hierdoor kunnen we u snel inschrijven in
een starterscursus, type A, type B en kan u stage volgen in uw regio.
Het installatieattest op het einde van deze cursus geeft toegang tot financiële ondersteuning van het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) bij start of overname van een bedrijf of bij investeringen.
Bovendien zit het attest van bedrijfsbeheer bij het einddiploma vervat.
Deze landbouwopleiding is opgesplitst in 4 onderdelen

1. Algemene Starterscursus Landbouw (Type A)
U leert de vaardigheden als ondernemer. De cursus omvat een uitgebreide kennis van wetgeving, nodig
om succesvol een eigen landbouwbedrijf op te starten.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
• algemene wetgeving
• bedrijfsovername
• sociale en familiale aspecten
• structuren in de land- en tuinbouw
• fiscaliteit en boekhouding
• schadeberekening en verzekeringen
• informaticatoepassingen
• ondernemen en innovatieve strategie
Duurtijd opleiding: 100u.
Kostprijs: €120

2. Specialisatiecursus landbouw (Type B)
De praktijkgerichte opleiding is aanvullend op de typeA en is afgestemd op een specifieke sector.
Hier kan gekozen worden:
•
Rundveehouderij
•
Varkenshouderij
•
Pluimveehouderij
•
Schapen- en geitenhouderij
•
Combinatie akkerbouw/rundvee
•
Akkerbouw
•
Tuinbouw
•
Wijnbouw/druiventeelt
•
Fruitteelt
•
Sierteelt
•
Biologische landbouw
Duurtijd opleiding: 60u.
Kostprijs: €120

3. Stage op landbouwbedrijven
Het VAC begeleidt op een persoonlijke en professionele wijze de stagiair op het landbouwbedrijf (20 stagedagen). Naast een intensieve begeleiding bij de opmaak van het stageplan, wordt de stagiair via digitale
weg – VACcent – voorbereid voor de installatie-proeven.
VAC-stagebegeleiding: dé succesformule naar het installatie-attest.
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4. Installatie-attest
Het examen voor het behalen van het installatie-attest wordt ingericht door de Vlaamse Overheid. De
proeven worden 2 maal per jaar georganiseerd in iedere Vlaamse provincie. Deelnemen aan dit examen
kan enkel via een erkend vormingscentrum en is volledig gratis.
Het examen bestaat uit 2 delen:
• schriftelijk: een openboekexamen met meerkeuzevragen
• mondeling: een socio-economische voorstelling van een landbouwbedrijf om het bedrijfseconomisch
inzicht aan te tonen. U moet ook de principes die u aanleerde in de starterscursussen kunnen toepassen op een concreet bedrijf (vergunningen, premiestelsels, VLIF,…).
Uniek is dat deze landbouwcursus speciaal is afgestemd op maat van de (toekomstig) bedrijfsleider.
Dit komt omdat deze opleiding een bijzondere starterscursus type B bevat waarin de cursisten zich kunnen specialiseren in de sectoren van hun (toekomstig) bedrijf. De cursisten worden individueel begeleid
naar het eindexamen wat de slaagkansen ongetwijfeld ten goede komt.

Wie moet welke opleiding volgen?
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 installatie-attest 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:
• Bijscholing gestart voor 1 juli 1996:
B-cursus: wie voor 1 juli 1996 met vrucht een B-cursus gevolgd heeft kan bij de afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling een installatieattest aanvragen mits voorlegging van een kopie van het getuigschrift.
• Bijscholing gestart na 1 juli 1996:
voor de opleidingen gestart tussen 1 juli 1996 en 1 januari 2005 zijn een B1- en een B3-cursus gelijkwaardig met respectievelijk een starterscursus type A en een starterscursus type B.
• Getuigschrift of diploma van land- of tuinbouwgericht onderwijs: lager secundair onderwijs en 2de graad
secundair onderwijs
Starterscursus type A + B + installatieproef
• Getuigschrift of diploma van land- of tuinbouwgericht onderwijs: 5 jaar secundair onderwijs
Starterscursus type A + installatieproef (enkel schriftelijk gedeelte)
• Getuigschrift of diploma van niet-land- of tuinbouwgericht onderwijs of geen getuigschrift of diploma
Starterscursus type A + B + stage + installatieproef
• Minstens vijf jaar werkzaam op een landbouwbedrijf onder het statuut van meewerkende echtgenoot,
zelfstandige bedrijfsleider, zaakvoerder of zelfstandige helper:
Starterscursus type A + B + installatieproef
Het statuut van meewerkende echtgenoot/echtgenote, zelfstandige bedrijfsleider, zaakvoerder of zelfstandige helper wordt aangetoond met een verklaring van de sociale kas waarbij hij/zij is aangesloten.

Stel uw vraag en wij contacteren u met duidelijke antwoorden
veerle.vandewalle@vac.eu - gsm 0470/97.61.64
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