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VU: NAC vzw - Industrieweg 53 - 8800 Roeselare

Land- en tuinbouw

in land- en tuinbouw

Volg ons: NACvzw

Voor meer informatie, contacteer ons vrijblijvend:
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
met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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NACvzw brengt u persoonlijk op de hoogte
van data en locaties in uw streek.
Opsturen: Industrieweg 53, 8800 Roeselare-Beveren
of faxen: 051 24 25 39 of mailen: info@nacvzw.be
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LAND- EN TUINBOUW
INFORMATICA
FYTO OPLEIDINGEN

Installatie-attest

Starterscursussen

Type A

Algemene vestigingscursus (100u)

Installatie attest
Wie geen diploma kan voorleggen van een volledige cyclus
land- of tuinbouwgericht onderwijs van minstens het niveau
hoger secundair onderwijs (dus ook na het lager secundair
onderwijs land- of tuinbouwonderwijs of 4 jaar secundair
onderwijs) moet een installatieattest kunnen voorleggen
indien hij wenst een beroep te doen op de tussenkomsten van
het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Starterscursus type A

De vestigingscursus is een algemene cursus, speciaal
afgestemd op al wie zich voorbereidt op een vestiging in de
land- of tuinbouw. 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

Type B

Specialisatiecursus (60u)
Deze praktijkgerichte cursus is aanvullend afgestemd op de
speciﬁeke sector waarin de kandidaat zich wenst te vestigen.
Hier kan gekozen worden tussen:
•
•
•
•
•
•

rundvee
akkerbouw
paarden
varkens
pluimvee
schapen en geiten

• tuinbouw
• hoevetoerisme
• fruitteelt
• sierteelt
• biologische landbouw
• combinatie akkerbouw-rundvee

De vereisten voor het krijgen van het installatie-attest zijn
verschillend naargelang van de genoten opleiding:
Starterscursus type B

Stage

VEREISTE BIJSCHOLING

Begeleide stage
Praktische stage op een landbouwbedrijf naar keuze met als
doel ervaring op te doen en het bedrijfsbeleid te observeren
of speciale kennis daaromtrent te verwerven. Vrijstelling
mogelijk naargelang opgedane ervaring.

Installatieproeven
De installatieproeven worden 2 maal per jaar ingericht in elke
provincie en zijn voornamelijk gericht op de inhoud van de
algemene starterscursus. De inschrijvingen gebeuren via het
NAC.

1. Getuigschrift of diploma van land- of tuinbouwgericht onderwijs
• lager secundair onderwijs:
starterscursus type A + B
• tweede graad secundair onderwijs:
starterscursus type A + B
• vijfde jaar secundair onderwijs:
starterscursus type A
2. Getuigschrift of diploma van niet land- of
tuinbouw gericht onderwijs of geen getuigschrift of
diploma:
starterscursus type A + B + stage
3. Minstens vijf jaar werkzaam op een landbouwbedrijf met het statuut van zelfstandig
bedrijfsleider, zaakvoerder, meewerkende
echtgenoot/echtgenote of zelfstandig helper
starterscursus type A + B (*)

(*) Een deelnemer bewijst zijn statuut van zelfstandig bedrijfsleider, zaakvoerder,
meewerkende echtgenoot of zelfstandig helper met een verklaring van de sociale kas
waarbij hij is aangesloten. Een zelfstandig helper moet ook aanslagbiljetten
voorleggen.

