
DERDE GRAAD

BSO LANDBOUW

Je hebt een sterke belangstelling voor de landbouw in de brede zin van het woord: de

verschillende landbouwteelten, de landbouwdieren (rundvee, varkens, pluimvee) en de

bijhorende technieken en machines.

•

Je bent geïnteresseerd in de kennis hierover en de verzorging van deze planten en

dieren.

•

Je droomt van een job in de landbouw.•

Ofwel droom je ervan om zelfstandig bedrijfsleider te worden op een landbouwbedrijf.•

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 LANDBOUW

Uren/week

Vakbenaming Vijde jaar Zesde jaar

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Frans 1 1

Project Algemene Vakken 4 4

Totaal algemene vakken 9 9

Toegepaste economie 2 2

Plant- en groeimilieu 5 4

Dier- en leefmilieu 6 6

Project - 1

Totaal technische vakken 13 13

Praktijk 4 4

Stage 8 8

Totaal praktische vakken 12 12

Totaal 34 34

Deze studierichting zal je opleiden tot een vakbekwame persoon. Je kan later een eigen

landbouwbedrijf leiden of een job vinden in de brede agrarische sector.

•

Het pakket algemene vorming is kleiner dan in TSO en we leggen vooral de nadruk op

de technische vakken, de praktijk en de stage. In de praktijk leer je

verzorgingstechnieken voor zowel plant als dier aan.

•

Je leert ook machines juist afstellen en onderhouden. Je oefent alles verder in tijdens de

praktijk en vooral tijdens de vele stagedagen.

•

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

'veehouderij en landbouwteelten' volgen. Via dit zevende specialisatiejaar kan je je

vervolmaken in de landbouw, vooral in veehouderij en teelten. Na dit specialisatiejaar

behaal je het diploma secundair onderwijs, net zoals een TSO-leerling na het zesde jaar.

Bovendien krijg je het attest bedrijfsbeheer en de fytolicentie, noodzakelijk voor het

starten van bepaalde zelfstandige activiteiten.

•

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

Datum opmaak: mei 2017.


