Visstand en sportvisserij
Groen
Deze eendaagse training bereidt u voor op dit nieuwe keuzevak. Onderwerpen die aan de orde komen zijn
visrijkkundig onderzoek, water- en beheerssystemen in relatie tot de visstand, viskwekerijen en onderhoud aan
visplaatsen en waterkanten.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
    

Gebaseerd op 1 beoordelingen

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevak Visstand en sportvisserij
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Inhoud
De deeltaken die beschreven zijn in de eindtermen hebben te maken met:

(Water) ecologie;
Water- en beheersystemen in relatie tot de visstand;
Viskweek;
Faciliteiten rond het vissen in de natuur. Daarbij komt ook wet- en regelgeving aan bod. Omdat
onderzoek doen een centrale plaats inneemt in dit keuzevak, gaat u ook gedurende deze
trainingsdag bezig met onderzoek.

Werkwijze
De cursus wordt praktisch ingericht. De locatie biedt mogelijkheden om buiten en binnen bezig te zijn.

Aan het einde van de dag gaan de deelnemers naar huis met les ideeën voor het vmbo onderwijs.

Programma

09.45 Inloop met koffie en koek
10.00 Welkom
10.30 Theorie visstandbeheer en sportvisserij
11.30 Praktijk
12.30 Lunch
13.00 Organiseren van het keuzevak
13.30 Praktijk
16.00 Evaluatie en Afsluiting

Uitvoering
Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholing voor docenten voor beroepsgerichte vakken
in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De docent voor deze cursus is
Gerald Tijms, docent en onderwijsontwikkelaar bij Aeres vmbo en aanvrager/ontwikkelaar van het
keuzevak ‘Visstand en sportvisserij’. Dit keuzevak wordt in 2019-2020 voor het eerst aangeboden. Vanuit
de praktijkervaringen tijdens het voorbereiden op het keuzevak neemt Gerald u mee.

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

training

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Aeres Hogeschool Wageningen

Soort aanbieder:

lerarenopleiding

Contactpersoon:

Hanneke Maassen

E-mailadres:

h.maassen@aeres.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

25 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Ja

