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Aanmelden en subsidie
De basiscursus ‘Verzorgen van varkens’ start op 1 oktober 2019.
Iedereen met affiniteit met dierverzorging kan zich aanmelden
voor de cursus via de website van Groeipunt. De tiendaagse
cursus kost 2.495 euro, exclusief btw. Er zijn diverse opties
voor subsidie of een andere financiële ondersteuning. Kijk voor
subsidiemogelijkheden op de website lerenenwerken.nl of
neem direct contact op met Josette Meier van Groeipunt
(telefoon: 088 - 26 20 703).
Het maximum aantal deelnemers aan de cursus is vijftien
personen. Zijn er meer aanmeldingen, dan zal de cursus op
meerdere bedrijven worden gegeven.

Bram Burgler en Ellis Immink-Aardema

cursus is zo samengesteld dat het een officieel erkend
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Varkenskennis in
de praktijk opdoen
De basiscursus ‘Verzorgen van varkens’ is bedoeld voor medewerkers op varkensbedrijven, dierverzorgers, iedereen met een hart voor dieren, jong en oud. Na deze praktische opleiding weten de deelnemers hoe ze de biggen, zeugen en vleesvarkens het
beste kunnen verzorgen en waarom ze het zo doen.
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gaan ze aan de slag met de verschillende voersyste-

voeding, gedrag en welzijn, gezondheid en hygiëne
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of vaccins en dergelijke. “De cursisten leren daarbij

“Om te kunnen voldoen aan de vraag naar geschoolde

Bij het ontwikkelen van de cursus is overleg geweest

echt veel praktische vaardigheden”, stelt Immink-
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de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). De

zeugen het beste kunnen vaccineren. Tijdens de cursus

12

Varkens.nl | juli/augustus 2019

Varkens.nl | juli/augustus 2019

www.groeipunt.nl/cursus/ce-varkensverzorging-e12/
Varkens.nl | juli/augustus 2019

Varkens.nl | juli/augustus 2019

13

