Geïnteresseerd in
aquacultuur?
De onderzoeksgroep Aqua-ERF (Aquaculture Education
and Research Facility) van Odisee organiseert 2 cursussen: AQUACULTUUR 1 en AQUACULTUUR 2.
AQUACULTUUR 1 focust op theorie en behandelt verschillende deelaspecten van aquacultuur (visbiologie, visvoeding, teelt van algen, …). AQUACULTUUR 2 is meer praktijkgericht (ontwerp kweeksysteem, bedrijfsvoering,…).
Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom.
Beide cursussen bestaan uit 10 lessen van 3 uur en vertegenwoordigen elk 3 ECTS-credits. Na succesvolle evaluatie ontvangt u een getuigschrift van Odisee.
Voor meer informatie: http://projects.odisee.be/Aqua-ERF
Tot binnenkort!

Meer informatie
Wouter Meeus
Aqua-ERF
Odisee Campus Waas
Hospitaalstraat 23
9100 SINT-NIKLAAS
tel. 0492 72 60 40
e-mail wouter.meeus@odisee.be
http://projects.odisee.be/Aqua-ERF/

CURSUS AQUACULTUUR 1 &
CURSUS AQUACULTUUR 2

Interesse?

Programma

Timing van de lessen
De lessen gaan wekelijks door op donderdagavond tussen 17u-20u. AQUACULTUUR 1 start op 6 oktober
2016, AQUACULTUUR 2 start op 9 februari 2017.

De cursus AQUACULTUUR 1 heeft tot doel u inzicht te
geven in de context en de basisconcepten van aquacultuur.

Kostprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt 100,- € per cursus.
Daarin zijn koffiepauzes, documentatie en toegang tot
het elektronisch leerplatform inbegrepen.

Naast een algemene introductie rond “Aquacultuur in
de wereld, EU en Vlaanderen” door prof. Patrick Sorgeloos van UGent, geven wetenschappers van het AquaERF in samenwerking met domeinexperten van o.a.
UGent, INBO en Hogeschool Zeeland lessen over onderwerpen zoals visbiologie, visvoeding, voortplanting,
algenteelt, aquaponics,...

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 5 september 2016 online via de
Dienst Voortgezette Opleidingen:
http://dvo.odisee.be > Biotechniek > Aquacultuur

Locatie
Alle lessen vinden plaats op Odisee Campus Waas:
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

Cursusdagen AQUACULTUUR 1
6 oktober 2016

17 november 2016

13 oktober 2016

24 november 2016

20 oktober 2016

1 november 2016

27 oktober 2016

9 december 2016

10 november 2016

15 december 2016

Cursusdagen AQUACULTUUR 2 worden later meegedeeld.

De cursus AQUACULTUUR 2 focust meer op de praktijk. Zo komen de Vlaamse Aquacultuur consulent en
enkele Vlaamse kwekers aan het woord, behandelen
we de bedrijfsvoering, brengen we een bezoek aan
Aqua-ERF,…
De inbreng van gastdocenten verzekert dat zowel wetenschappelijke als praktijkinzichten worden aangeboden.
Studenten van de opleiding Agro– en biotechnologie
kunnen beide cursussen volgen binnen het reguliere
curriculum.

