
DERDE GRAAD

TSO DIER- EN LANDBOUWTECHNISCHE WETENSCHAPPEN - LANDBOUW

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

de diverse landbouwteelten, de veehouderij (rundvee, varkens, pluimvee) en machines.

•

Je wil leren over deze planten en dieren en hun verzorging.•

Je droomt van verdere studies of een job in de landbouwsector.•

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 TSO DIER- EN LANDBOUWTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN - LANDBOUW

Uren/week

Vakbenaming Vijde jaar Zesde jaar

Nederlands 3 2

Frans 2 2

Engels 2 2

Godsdienst 2 2

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Wiskunde 3 3

Lichamelijke opvoeding 2 2

Totaal algemene vakken 16 15

Toegepaste economie 3 3

Toegepaste chemie 2 2

Toegepaste biologie 2 2

Toegepaste fysica 1 1

Project - 1

Plant 3 3

Dier 4 4

Optie (plant of dier) 1 1

Totaal technische vakken 16 17

Praktijk + optie (* naast 4 u praktijk, 2 weken stage) 3 + 1* 3 + 1*

Totaal praktische vakken 4 4

Totaal 36 36

In de TSO-opleiding is er een groot pakket algemene vorming waardoor je betere

kansen hebt bij hogere studies. Daarnaast spelen de technische vakken, de praktijk en

de stage vanzelfsprekend ook een belangrijke rol. In de praktijklessen 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 de stage.

•

Deze opleiding leidt je op tot een vakbekwame persoon. Je kan later verder studeren of

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

•

De verschillende attesten die je bekomt (bedrijfsbeheer, fytolicentie) zijn noodzakelijk

voor het starten van bepaalde zelfstandige activiteiten.

•

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

Datum opmaak: mei 2017.


