TWEEDE GRAAD
BSO PLANT, DIER EN MILIEU

• Je hebt een levendige belangstelling voor planten, dieren en milieu.
• Je wil leren over planten en dieren en hun verzorging..
• Je bent graag praktisch bezig.
• Je bent leergierig en je hebt een brede belangstelling.
• Je droomt van een job of een studie in de sector van plant-dier en milieu.
• Je wil weten waarom en vooral hoe iets werkt.
• Je wil later succesvol actief zijn in deze sectoren.

Studieprofiel van de richting:
Is deze richting iets voor jou?
Zet jouw eigen inschatting van jouw
studieprofiel af tegenover dit van de
gekozen richting
Dit kan op: www.sint-michiel.be

Datum opmaak: mei 2017.

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD BSO PLANT, DIER EN MILIEU

Uren/week
Vakbenaming

Derde jaar

Vierde jaar

Godsdienst

2

2

Frans

2

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

6

6

Totaal algemene vakken

12

11

Algemene techniek

1

1

Toegepaste economie

1

1

Informatica

1

1

Plant (optie dierenzorg - landbouw - tuinbouw)

1-2-2

1-3-4

Dier (optie dierenzorg - landbouw - tuinbouw)

5-3-1

6-3-1

Milieu (optie dierenzorg - landbouw - tuinbouw)

1-2-4

1-2-3

Totaal technische vakken

10

11

Praktijk

12

12

Totaal praktische vakken

12

12

Totaal

34

34

• In de 2de graad wordt de opleiding verbreed naar Plant, Dier en Milieu (PDM).
• Je krijgt er kennis, vaardigheden en attitudes over:
Plant: plantenkennis, levensprocessen in de plant, plantenvermeerdering, de basis van
tuinaanleg, het gebruik van machines en materialen m.b.t. planten, enzovoort.
Dier: dierenrassen, levensprocessen in dieren, voeding, het opkweken en de verzorging
van dieren, het gebruik van materialen en kennis van huisvesting van dieren, respectvol
omgaan met dieren, enzovoort.
Milieu: je leert over bodemkundige, klimatologische en chemische processen
(bemesting) op het ecosysteem, respectvol omgaan met milieu, biotische en abiotische
invloedsfactoren, macrofauna en en flora, enzovoort.
• Naast deze basisopleiding kan je een keuze maken tussen een optie dierenzorg, een
optie landbouw of een optie tuinbouw. Dit houdt in dat je voor dit specifieke gedeelte
apart les zal krijgen (zie lessentabel).

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.vabi.be
Datum opmaak: mei 2017.

