
DERDE GRAAD

TSO PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

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 voor planten die

aangewend worden voor productie.

•

Je wil leren over het gebruik van diverse planten en de nodige machines en materialen

die erbij gebruikt worden.

•

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

Ofwel droom je ervan om 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 TSO PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

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 4 4

Tuinaanleg 3 3

Optie (plant of tuinaanleg) 1 1

Totaal technische vakken 16 16

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

Totaal praktische vakken 4 4

Totaal 36 36

De TSO-opleiding besteedt voldoende aandacht aan theoretische kennis en biedt je

daardoor ruime kansen tot verdere studies. Daarnaast krijg je ook praktijkvakken.

•

In de derde graad komt je keuze voor tuinbouw volledig naar voor met praktijk in de

glasteelten en de openluchtteelten op ons schoolbedrijf.

•

Ook groenonderhoud en tuinaanleg komen ruim aan bod. Jaarlijks leg je samen met je

klasgenoten een deel van het campusdomein opnieuw aan tijdens de praktijkuren.

Bovendien vormen de vele planten op het domeineen dankbaar studieobject op zich en

ook bloemschikken komt aan bod in het programma.

•

Een degelijke technische opleiding en technisch wetenschappelijk onderbouwde

leeroefeningen vormen je tot een vakbekwame persoon. Je leert tuinen ontwerpen en

tekenen op de computer. Je krijgt les in plantenkennis, teelttechnieken en

gewasbescherming.

•

In toegepaste economie komen bedrijfsbeheer en wetgeving aan bod want dat is een

must om later eventueel een eigen bedrijf uitbouwen.

•

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

Datum opmaak: mei 2017.


