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Sportvisacademie Zwolle
zet zich in voor nieuwe opleiding
Door Thijs Rutters en Jos Scheerboom

Op 4 en 5 februari j.l. vonden op AOC de Groene Welle te Zwolle de ‘Open Dagen’ plaats;
belangstellenden konden kennismaken met de praktijk van de aangeboden opleidingen.
Wij waren geïnteresseerd in de opleiding ‘Sportvisacademie’, met name in de aanpak
van de opleiding en de toekomstmogelijkheden.
Raakvlak met aquacultuur
Opleiding de Sportvisacademie beschikt
over een met plantenteelt geïntegreerde
viskweekinstallatie waarover al in een eerdere uitgave van AQUAcultuur is bericht (1).
In deze kweekinstallatie brengt men tilapia’s
groot die worden verkocht aan restaurants
in de regio.
Hiernaast beschikt het AOC over een broedhuis voor de vermeerdering van verschillende types karper. Hiernaast worden ook
koi-karpers gekweekt die hun afnemers
vinden onder studenten, cursisten en koifarms. Bij het proces van voortplanten en

Aankondiging bij het praktijk- en leslokaal

opkweken worden leerlingen betrokken.
Om met name goede kwaliteit koi te verkrijgen dient men immers constant de kwaliteit
van het teeltwater in de gaten te houden en
dient scherp te worden geselecteerd op lichaamsvorm en kleuren en om goede koi te
verkrijgen kan geen fout worden gemaakt.
Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding is opgebouwd uit leeractiviteiten en projecten. Onderwerpen die aan
de orde komen zij natuur- en waterbeheer,
flora en faunakennis, aquacultuur, recreatie
en toerisme, sportvistechnieken, materialenkennis, schrijfles, visgids en vaarlessen.
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Hierbij werkt een leerling aan de hand van
concrete opdrachten, alleen of samen, een
onderdeel uit.
De eerste 2 jaar van de opleiding bestaat uit
het opbouwen van basiskennis. Praktijklessen spelen hierbij een belangrijke rol. Zo
leert een leerling hoe de visstand in beeld
kan worden gebracht, hoe men de kwaliteit
van water kan meten, hoe de vis te kweken
en wat vliegvissen is. Daarnaast moet een
leerling ook werkzaamheden in de natuur
kunnen uitvoeren zoals het onderhouden
van natuurvriendelijke oevers, en het onderhouden van vispassages. In de latere
jaren moet een leerling deze kennis toepassen bij bijvoorbeeld het natuurbeheer
of visstandbeheer, het organiseren van
visreizen of het beheren van een viskwekerij. Op niveau 4 spelen management en
managementvakken een grote rol.
En hierbij geldt: hoe breder de invulling
van de opleiding, hoe groter de kans van
leerlingen op de arbeidsmarkt.
Toekomstmogelijkheden
De beroepen waar leerlingen voor worden
opgeleid zijn onder andere:
- Junior adviseur milieu en waterbeheer
- Junior adviseur recreatie en toerisme bij

-

gemeente, provincie en recreatieschappen
viskweker
Verkoper hengelsportzaak
Organisator visreizen
Visgids
Visstandbeheerder
Productontwikkelaar

In samenwerking
Sportvisacademie Zwolle is onderdeel
van de Sportvisacademie Nederland. Dit
is een samenwerkingsverband met de
sportvisacademie in Alkmaar (Clusius College) en in Gorinchem (Wellantcollege. De
Sportvisacademie biedt de opleiding aan
op niveau 3 (3 jarig) en niveau 4 (4 jarig).
Het onderdeel aquacultuur wordt alleen
aangeboden in Zwolle.
Dat er veel belangstelling voor deze opleiding is, blijkt uit het feit dat jaarlijks zo’n
30 leerlingen per locatie met de opleiding
beginnen.
Hiernaast biedt AOC De Groene Welle een
cursus aan die opleidt tot ondernemer in de
commerciële visteelt. Men verwacht dat met
name kleine kwekerijen die telen en de vis
verkopen in eigen regio reden van bestaan
hebben. De opleiding ‘Sportvisacademie’
heeft immers raakvlakken met de ouderwetse opleiding ‘visteelt’ en leerlingen/cursisten
kunnen kiezen voor de specialisatie.
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Om de fauna uit het buitenwater bekendheid
te geven, worden enkele bekende soorten in
een aquarium gehouden
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Bassins met tilapia van de Groene Welle.
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