
DERDE GRAAD

BSO TUINBOUW EN GROENVOORZIENING

Je hebt een sterke belangstelling voor de grote wereld van de planten. Dit uit zich in

interesse voor planten die gebruikt worden in de tuin, alsook in planten die aangewend

worden voor productie.

•

Daarnaast heb je interesse voor de bijhorende machines en materialen.•

Je droomt van een job in de tuinbouw of de groensector.•

Ofwel droom je ervan zelfstandig een tuinbouw- of tuinaanlegbedrijf uit te baten.•

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 TUINBOUW EN GROENVOORZIENING

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

Diverse tuinbouwteelten 6 5

Tuinaanleg 4 4

Project - 1

Totaal technische vakken 12 12

Praktijk 5 5

Stage 8 8

Totaal praktische vakken 13 13

Totaal 34 34

In de derde graad komt je keuze voor de richting volledig tot zijn recht: tuinaanleg en

groenonderhoud komen ruim aan bod. Jaarlijks leg je met je klasgenoten een deel van

het campusdomein opnieuw aan tijdens de praktijkuren. Bovendien vormen de vele

planten op het domein een dankbaar studieobject op zich en ook bloemschikken komt

aan bod.

•

Ook de teelten en de moderne teelttechnieken op ons schoolbedrijf, met o.a. glasteelten

en openluchtteelten, zitten vervat in de praktijk.

•

Een degelijke technische opleiding vormen je tot een vakbekwaam persoon. Je leert de

basis van ontwerpen en op basis van een tuinplan een tuin aanleggen. Je krijgt les in

plantenkennis, teelttechnieken en gewasbescherming.

•

Na het zesde jaar tuinbouw BSO krijg je een studiegetuigschrift en kan je een zevende

specialisatiejaar 'tuinaanleg en -onderhoud' of 'tuinbouwproductie' volgen.

•

Na dit specialisatiejaar behaal je het 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.


