Osteopathie voor paarden

Clinics

LAND- EN TUINBOUW
INFORMATICA
FYTO OPLEIDINGEN

www.nacvzw.be

Massage voor paarden
Gymnasticeren van paarden
Grondwerk met paarden
Longeren van paarden

Land- en tuinbouw

Informatica

Fytolicentie

VU: NAC vzw - Industrieweg 53 - 8800 Roeselare

Rechtrichten
Zadelmak maken
Zadelpassen
Paardentaal
Bachbloesemtherapie voor paarden
Hippotherapie
Coachen met paarden
Monsteren & toiletteren
Werken op kordeel

Volg ons: NACvzw

Shiatsu voor paarden

Voor meer informatie, contacteer ons vrijblijvend:

Gebitsverzorging en bitﬁtting

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

Professionele en
recreatieve

met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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Hoefverzorging & bekappen

Hippische
opleidingen

Specialisatie
paardenhouderij
Hippologie
• Anatomie van het paard
• Rassenkennis
• Exterieurbeoordeling

Diergeneeskundige begeleiding
•
•
•
•
•

Vruchtbaarheid & selectie
Geboorte & opfok van veulens
Ziektes: preventie & vaccinatie
Hoefverzorging & standafwijkingen
Gebitsverzorging

Voedingsleer
• Graslandbeheer
• Vitaminen- & mineralenbehoefte

Verzorging, toiletteren & scheren
Fokken
• Stamboekwerking
• Fokdoel
• Selectiecriteria

Huisvesting & stallenbouw
• Stallenbouw en klimatisatie

Gedragsproblemen bij paarden

Hippisch
ondernemer

Theoretische
clinics

Bedrijfsbeheer in de landbouw (TYPE A)

Vakbekwaamheid vervoer van paarden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding + examen nodig bij
• Commercieel transport
• Transport in kader van landbouwactiviteit
• Transport van eigen dieren over meer dan 50 km vanaf
het veebeslag
• Transport van paarden van derden

Ondernemerschap in de paardenhouderij
Bouw- en uitbatingsvergunning
Veiligheid & verzekering
Mestwetgeving: rechten & plichten
Verzamelaanvraag
Beheersovereenkomsten
Pachtwetgeving
Kostprijsberekeningen
Boekhouding
Opmaak van een businessplan
Marketing
Gebreken na aankoop van een paard
Aansprakelijkheid
Erfdienstbaarheden
Steunmaatregelen van de overheid
Innovatie in de landbouw
Overzicht landbouwadministratie

Vakbekwaamheid chauffeurs C(E)
Nascholing voor beroepschauffeurs (code 95)
• Chauffeurs met rijbewijs C of CE
• Vanaf 45 km/uur
• Bij transport voor derden

Paarden en ruimtelijke ordening
Voeding voor paarden
Psychologie van het paard
Opvoeding van paarden

Specialisatie paardenhouderij (TYPE B)

Verzekeringen in de paardenhouderij

Stage

Juridisch advies in de paardenwereld
Actuele ziekten en aandoeningen
Kruiden voor paarden

