
DERDE GRAAD

BSO DIERENZORG

Je hebt een sterke belangstelling voor de hobby- en gezelschapsdieren: de herkauwers,

de carnivoren zoals hond-kat-fret, de vissen/reptielen, de neerhof- en volièrevogels, de

knaagdieren en haasachtigen, enzovoort.

•

Je bent geïnteresseerd in de kennis over en de verzorging van deze verschillende

diergroepen.

•

Je droomt van een job in de brede sector van dierenzorg.•

Ofwel droom je ervan om zelfstandig een bedrijf in deze sector verder te zetten of uit te

bouwen.

•

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.

www.sint-michiel.be


LESSENTABEL DERDE GRAAD BSO DIERENZORG

Uren/week

Vakbenaming Vijde jaar Zesde jaar

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Frans 1 1

Engels 1 -

Project Algemene Vakken 4 4

Totaal algemene vakken 10 9

Toegepaste economie 2 2

Project 2 2

Dierenzorg (herbivoren, carnivoren, aqua-terra, vogels,

knaagdieren, ...)

6 7

Totaal technische vakken 10 11

Praktijk 6 6

Stage 8 8

Totaal praktische vakken 14 14

Totaal 34 34

In BSO is handvaardigheid en werkkracht je grootste troef. In het lessenrooster is er dan

ook meer praktijk en minder algemene vorming voorzien.

•

In de derde graad diep je je kennis verder uit over de inwendige en uitwendige bouw van

dieren, hun voeding, hun huisvesting, de ziektes en hun verdere verzorging.

•

Je volgt praktijkles in de aqua-terraklas, het knaagdierenlokaal, het hondentrimlokaal en

de hondenkennel op het schooldomein of op de schoolhoeve.

•

Na het zesde jaar BSO ontvang je studiegetuigschrift en kan je een zevende jaar

'gespecialiseerde dierenverzorging' volgen. De specialisaties zijn trimmen, fokkerij, hoef-

en vachtverzorging, dierenspeciaalzaak of dierenverzorging algemeen. Na dit

specialisatiejaar behaal je je diploma secundair onderwijs, net zoals een TSO-leerling na

het zesde jaar. Dit diploma vergroot je kansen bij werkaanbiedingen in onder andere de

openbare sector (gemeente, provincie, ...).

•

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.vabi.be

Datum opmaak: mei 2017.


