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S portvisserij oost-
nederland werkt 
intensief samen met 

sportvisacademie Zwolle en 
biedt studenten een leerzame 
stageplek, waar interessante 
praktijkopdrachten centraal 
staan. Gedurende hun stagepe-
riode werken de studenten mee 
binnen de organisatie en voeren 
ze zelfstandig projecten uit. Bij 
de uitvoering onderhouden ze 
ook contacten met andere orga-
nisaties zoals waterschappen en 
gemeenten. 

LESPROGRAMMA
daarnaast ondersteunen wij 
de school bij de uitvoering van 
het lesprogramma. tijdens 
praktijklessen van de studenten 
worden bijvoorbeeld visstek-
ken aan de overijsselse vecht 
opnieuw toegankelijk gemaakt. 
dat wordt gedaan door maai-
werkzaamheden uit te voeren, 
gras in te zaaien, straatwerk 
te herstellen en het plaatsen 
van informatieborden en een 
klaphek. als studenten clinics 
organiseren, wordt het federatie-
kantoor beschikbaar gesteld en 
vindt ondersteuning plaats door 
de beroepskrachten. aan het 
begin van elk studiejaar wordt 
er bovendien een gezamenlijke 

SPORTVISACADEMIE EN OOST-NEDERLAND

Sinds 2010 kan aan AOC de Groene Welle in Zwolle 
de opleiding Sportvisserij & Aquacultuur worden 
gevolgd. In deze brede MBO-opleiding – ook wel 
Sportvis academie Zwolle genoemd – worden studenten 
opgeleid voor een baan in de groene sector (onder-
houd, beheer en aanleg van groen, motorkettingzaag, 
bosmaaier, etc.), maar krijgen zij ook les in aquatische 
ecologie, visstandbeheer, visherkenning en viskweek. 
Sportvisserij Oost-Nederland biedt studenten kansen 
tijdens hun traject op weg naar de arbeidsmarkt.

opruimactie georganiseerd en 
helpen de studenten regelmatig 
bij de uitvoering van visserijkun-
dige onderzoeken. 

WIN-WIN
Kortom, door middel van de sa-
menwerking helpen de studen-
ten de federatie en andersom. 
Hierdoor ontstaat een win-win-
situatie en is het eindresultaat 
meer dan de som der delen. do-
cent roelof schut van sportvis-
academie Zwolle is erg enthou-
siast over de samenwerking: “in 
2009 zijn we begonnen met het 
ontwikkelen van de opleiding en 
hebben we meteen al contact 
gezocht met sportvisserij oost-

nederland. voor sportvissers is 
dit een belangrijke organisatie, 
dus voor de school ook. destijds 
waren slechts de kaders duidelijk 
waarbinnen de studie moest 
worden vormgegeven, maar de 
mensen van oost-nederland 
waren direct enthousiast.” 

MEERWAARDE
op voorhand werden door oost-
nederland middelen, materialen 
en mankracht toegezegd. “daar-
voor is aoC de Groene welle 
nog altijd erg dankbaar. Zonder 
medewerking van partners in het 
beroepenveld heeft een opleiding 
geen levensvatbaarheid. Het is 
heel bijzonder dat de sportvis-
serij officieel is vertegenwoor-
digd in het onderwijs”, aldus 
een enthousiaste schut. daarin 
heeft de opleiding sportvisserij 
& aquacultuur bewezen een 
meerwaarde te betekenen. een 
hoog percentage van de studen-
ten vindt na het afstuderen werk 
in de groensector en sommigen 
in de sportvisserij. schut: “dat 
gegeven is van groot belang 
als je aan een studie begint en 
geeft toekomstperspectief aan 
de studenten.” de meest recente 
kers op de taart is het (tijdelijk) 
toetreden van een afgestudeerde 
student aan het korps van 
beroepskrachten van sportvis-
serij oost-nederland. iets waar 
docent roelof schut en zijn col-
lega’s enorm trots op zijn. 

VISVIJVER
sportvisserij oost-nederland 
ziet niet alleen het belang van de 
opleiding, maar ook het belang 

van de nauwe samenwerking 
met de sportvisacademie. je 
gaat niet zomaar een opleiding 
volgen aan de sportvisacademie 
natuurlijk. we hebben te maken 
met jongens en meiden die 
passie hebben voor natuur en 
hengelsport. dat betekent voor 
de georganiseerde hengelsport 
dat de samenwerking bijdraagt 
aan het creëren van een prach-
tige visvijver, waar we op termijn 
gemotiveerde en gekwalificeerde 
beroepskrachten uit kunnen 
vissen om de toekomst van 
de hengelsport nog mooier te 
maken. “ik hoop dat we deze 
samenwerking in de toekomst 
nog verder kunnen intensiveren. 
sportvisserij oost-nederland is 
een hele belangrijke partner voor 
de school”, eindigt schut. Kijk 
voor meer info over de opleiding 
sportvisserij & aquacultuur van 
de sportvisacademie Zwolle op 
www.groenewelle.nl. 

Studenten van de Sportvisacademie Zwolle helpen 
bij visstandonderzoek in het Overijssels Kanaal.

Docent Roelof Schut met een op 
school gekweekte spiegelkarper. 
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