Geachte ouders, beste leerling(e)
Welkom in de Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool Merchtem. Wij zijn een landelijke, in
de natuur ingebedde en milieubewuste school die onderwijs met een passie voor levende
wetenschappen aanbiedt. Onze school staat garant voor een kwaliteitsvolle en boeiende
opleiding.
In deze brochure maakt u kennis met onze school en de studierichtingen die we aanbieden:
 Bio- , Plant-, Dier- en Landbouwtechnische wetenschappen in TSO;
 Tuinbouw & Groenvoorziening en Landbouw in BSO.
 7de specialisatiejaar
Reeds in de eerste graad A-stroom kunnen de leerlingen kennis maken met projecten al dan
niet met uitdaging of remediëring.
 STEM-projecten,
 NATUUR-projecten,
 Basis STEM-technieken
Ben je handig en wil je vooral al doende leren, dan is onze B-stroom geschikt voor jou.
Wil je graag iets meer weten over onze school en de richtingen, dan kan je ons een bezoekje
brengen tijdens de infodag in het voorjaar of tijdens de Open Tuindag op het einde van het
schooljaar. Ook tijdens de schoolvakantie kan u op een vooraf afgesproken moment terecht
op ons schoolsecretariaat.
Eind augustus organiseren we een infoavond voor al onze nieuwe leerlingen en hun ouders.
Een team van gepassioneerde leerkrachten zal dan klaar staan om jullie de nodige informatie
te geven en al jullie vragen te beantwoorden.
Meer informatie kan je vinden op onze website www.tuinbouwschool.be. Heb je nog vragen,
dan kan je steeds een mailtje sturen naar info@tuinbouwschool.be.
Natalie De Schepper
Directeur

1ste graad

2

2de & 3de graad

NIEUW
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Visie
Passie voor ‘levende wetenschappen’
Ligt je interesse in planten, dieren of milieu? Wil je deze wetenschappelijk bestuderen of er
eerder praktisch mee werken? Dan vind je zeker je keuze in onze opleidingen.
Passie voor jouw toekomst
In onze TSO-richtingen bereiden we je optimaal voor op hoger onderwijs. Je wordt dan ook
uitgebreid geïnformeerd, zowel door leerkrachten als door externen en oud-leerlingen. Je
wordt begeleid naar de beste keuze volgens je eigen talenten en interesses.
In de BSO-richtingen zorgen de praktische aanpak en samenwerking met de land- en
tuinbouwsector ervoor dat je zeer goed voorbereid bent om op de arbeidsmarkt je plekje te
vinden.
Passie voor jouw ontwikkeling
Ben je leergierig, nieuwsgierig of eerder afwachtend? Heb je brede interesses of kan slechts
1 onderwerp je boeien? Ons lerarenteam doet er alles aan om jou wereld te verruimen, theorie
in de praktijk te tonen en te toetsen, waardoor studeren plots gemakkelijker gaat.
Niet alleen vakkennis vormt een belangrijke pijler, ook de ontwikkeling tot respectvolle,
kritisch-democratische, pluralistische en verdraagzame burgers staat centraal.
In de leerlingenraad kan je je verantwoordelijkheidszin aanscherpen en je stem laten horen
om de belangen van je medeleerlingen te vertegenwoordigen. Ook binnen werkgroepen die
de schoolorganisatie verzorgen, kan je aan de slag en vaardigheden uitdiepen.
Passie voor jouw welbevinden en brede zorg
Onze school is gelegen in een groene en landelijke omgeving. Ook op de school zelf vind je
rust door de gras- en bloemenperken, teelten, boomgaarden en ruime beplanting.
Duidelijke afspraken en regels zorgen voor een rustige sfeer. Pesten dulden we niet. Elke
leerkracht ziet er dan ook op toe dat elk kind zich goed voelt. Voel je je toch niet goed in je
vel? De leerlingbegeleiding helpt je weer op weg.
Loopt het studeren niet altijd van een leien dakje? Samen met de leerlingbegeleiding, je
ouders en het team gaan we op zoek hoe we je op jouw maat bij je studies kunnen bijstaan.
Je titularis en elke vakleerkracht staan voor je klaar als je de leerstof niet begrijpt.
Tijdens de middagpauze kan je worden bijgestaan met tips rond
studiemethode en -planning.
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Visie
Passie voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid
Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is wat op onze school een belangrijke plaats
inneemt. Veiligheid in alle mogelijke facetten (verkeer, werk, materiaal, drugs en alcohol) staat
centraal. Hoe kan jij je steentje bijdragen tot een duurzamere leefwereld? Antwoorden hierop
zullen je niet vreemd blijven. Dit thema komt niet alleen ruim aan bod in lessen en projecten.
Onze school ademt duurzaamheid uit door bewust om te gaan met afval, water, consumeren,
voeding en energie.
Passie voor www
Sociale media, internet en multimedia zijn niet meer weg te denken uit onze huidige
maatschappij. De klassen zijn voorzien van moderne multimedia en door de integratie van ICT
in de lessen word je kritisch, mediawijs en digivaardig opgeleid.
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Visie
Onze visie
De leerling staat centraal – Respect - Zorg en welbevinden – Duurzaamheid – Kwaliteit –
Communicatie – Samenwerken
De Tuinbouwschool is een technische en beroepsschool voor jongeren met een passie voor
‘levende wetenschappen’. We bieden opleidingen aan in de biotechnische wetenschappen,
land- en tuinbouw, waarbij plant, dier en milieu centraal staan. Na hun studies hebben
onze leerlingen de mogelijkheid om door te stromen naar de arbeidsmarkt of hogere
studies aan te vatten.
Elke leerling staat centraal in ons onderwijsmodel. Dit impliceert een dynamische school
die zich aanpast aan de eisen en noden van een hedendaagse opleiding en opvoeding,
doordrongen van een diep en breed zorgbeleid. Ouders, school en externen zijn elkaars
partner die doorheen het curriculum van elke leerling zijn/haar welzijn, weerbaarheid en
succes voor ogen hebben. Duidelijke, open en moderne communicatie ondersteunt deze
samenwerking.
Met professionele, kundige en gemotiveerde leerkrachten en ondersteunend personeel
creëren we een kader waarin elke leerling zich goed moet voelen. We streven naar een
positieve leeromgeving waarin de motivatie en leergierigheid bij de leerlingen wordt
aangewakkerd en een efficiënte kennisopbouw wordt gerealiseerd. Moderne leermiddelen
en infrastructuur ondersteunen hierbij de leerlingen. Een goede samenwerking met de
land- en tuinbouwsector in het bijzonder en de bedrijfswereld in het algemeen helpen onze
leerlingen als succesvolle professionals aan de slag gaan.
De Tuinbouwschool is een middelgrote Vlaamse school, ingebed in een groene en
landelijke omgeving. We willen het groeipotentieel van onze school maximaal benutten
binnen en buiten de regio. Ook onze maatschappelijke visie en ons engagement stopt niet
aan de schoolpoort. Wij vormen onze leerlingen tot respectvolle, kritisch-democratische,
pluralistische en verdraagzame burgers die klaar staan om de multiculturele
en geglobaliseerde maatschappij binnen te treden.
Het DNA van deze visie zit ingebed in een dynamisch en participatief schoolbeleid. Het
schoolbeleid staat garant voor kwaliteitsbewaking en positieve omkadering van onze
pedagogische opdracht, zodat elke leerling zich ten volle kan ontplooien.
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Ligging en adres
Ligging en adres
Onze school ligt in Peizegem, een landelijke deelgemeente van Merchtem. Merchtem ligt in de
noordwestelijke hoek van Vlaams-Brabant, in het centrum van de driehoek BrusselDendermonde-Vilvoorde.
Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool
Molenbaan 54
1785 Merchtem
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Contactgegevens
Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool Merchtem

Molenbaan 54
1785 Merchtem

052 37 27 37

info@tuinbouwschool.be

www.tuinbouwschool.be
Directeur:
Technisch Adviseur-Coördinator:
Personeels- en leerlingadministratie:

www.tuinbouwschool.be/facebook

www.instagram.com/tuinbouwschool
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Natalie De Schepper
Rudy Van de Velde
Eva Emmerechts

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
Met de trein:
Via de lijn Brussel-Dendermonde. De trein stopt in het station van Merchtem. Er is een
aansluiting met de schoolbus.
Via de lijn Mechelen-Dendermonde. De trein stopt in het station van Buggenhout.
Met de bussen van De Lijn:




Bus 821: Merchtem - Grimbergen - Vilvoorde - Zaventem
Bus 245: Brussel - Wemmel - Dendermonde
Bus 41: Aalst - Opwijk - Londerzeel

Deze bussen houden halt op de Kouter. Van daaruit is het nog 500 meter stappen naar school.
Met de eigen ingelegde schoolbus:
Leerlingen die hiervan gebruik willen maken, krijgen in het begin van het schooljaar een brief
mee met de nodige informatie betreffende de aankoop van een abonnement.
Traject schoolbus:
 Leerbeek (Parecia - Sint Pietersplein) Gooik
 Gooik-Elingen (Kwakenbeek)
 Gooik-Elingen (Wijngaardstraat - rondpunt hamers)
 Sint-Kwintens-Lennik (Oplombeek)
 Eizeringen (De Bron)
 Wambeek (Huis Arijs - Vijfhoek)
 Ternat (Hoek Statiestraat / Assesteenweg)
 Ternat (Essenestraat / brug autostrade)
 Asse (Koninklijk Atheneum)
 Asse (Nerviërs / Colruyt-Dats)
 Asse (Krokegem Kerk)
 Mazenzele (Vossestraat / Van De Velde Beton)
 Droeshout (Steenweg op Vilvoorde / Aveve)
 Opwijk (T.h.v Saerens / Okay - geen echte bushalte)
 Merchtem ‘s ochtends (Koning Leopold III straat en Sofie Mot-pleintje)
 Merchtem ‘s avonds (stationsstraat / Café Den Bizon)
 Merchtem (Tuinbouwschool)
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Met de fiets:

Contact & info

De school is goed bereikbaar met de fiets. De school beschikt over een ruime en overdekte
stalplaats voor fietsen en motorfietsen.
Met de auto:
Ouders kunnen hun kinderen afzetten en ophalen gebruik makende van de parking aan de
ingang van de school. Leerlingen die zelf met de wagen komen, parkeren op dezelfde
parking aan de Molenbaan 54.
Contacten met de ouders
De leerlingen krijgen op vaste momenten tijdens het schooljaar een rapport met leef- en
leerresultaten. Tijdens de maanden oktober, december, april en juni worden alle ouders
uitgenodigd voor een gesprek over de vooruitgang die hun zoon of dochter boekt.
Bij vragen of problemen mag u steeds contact opnemen met de klastitularis, de leerkrachten
of de leerlingenbegeleiding.
Briefwisseling
Wij wensen als school zo milieubewust mogelijk te werken. We communiceren daarom zo veel
mogelijk digitaal via de applicaties van Smartschool (agenda, email,…).
Infodagen
Op zaterdag 7 maart (tussen 12u en 17u) en op zondag 7 juni (tussen 12u en 18u) zijn
kandidaat-leerlingen en hun ouders welkom om kennis te maken met onze school.
Inschrijvingen
Volgens het nieuwe inschrijvingsbeleid kan er op volgende momenten ingeschreven worden:
 vanaf 7 maart voor de 1ste jaars, en
 vanaf de eerste schooldag na de paasvakantie voor alle andere jaren.
Inschrijvingen tijdens het schooljaar kunnen enkel tijdens
de schooluren en na afspraak.
Men kan ook inschrijven tijdens de zomervakantie:
 van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli, en
 vanaf donderdag 27 augustus tot en met
vrijdag 28 augustus,
telkens van 18u00 tot 20u00.
Eva Emmerechts
eva.emmerechts@tuinbouwschool.be
Tel: 052 37 27 37
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Communicatie
Smartschool
Smartschool is het digitale platform van onze school waarlangs alle communicatie verloopt en
waarin alle informatie te vinden is. Het schoolpersoneel, de leerlingen en hun ouders hebben
toegang tot dit platform via eigen en unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze worden
aan het begin van het schooljaar aan de gebruikers meegedeeld. Het wachtwoord kan via ‘Mijn
profiel’ gewijzigd worden.
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Zorg
Leerlingenbegeleiding
De leerlingenbegeleiding heeft als belangrijkste taak de preventie en remediëring van studieen gedragsproblemen en de socio-emotionele begeleiding bij leerlingen.
De zorgcoördinatoren zijn:



Eva Mertens
Nele De Meeter

CLB
Het CLB begeleidt de leerlingen op 4 domeinen:





Het leren en studeren
De schoolloopbaan
De preventieve gezondheidszorg
De sociale-emotionele ontwikkeling

Als je met vragen zit over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren, over
scholen en studierichtingen, over gezondheid, leerproblemen, zelfvertrouwen, pesten,
gedragsproblemen, faalangst, … dan kan je terecht bij het CLB. Het CLB gaat in op zorgvragen
van zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. Veel aandacht gaat uit naar leerlingen die
leermoeilijkheden ondervinden als gevolg van hun leefsituatie of sociale achtergrond. Elke
school werkt samen met een specifiek CLB-team. Bij proble
men van leerlingen ondersteunt dit team de school bij het zoeken naar de beste aanpak.
Samen met de school wordt bekeken welke stappen kunnen gezet worden om tot een
oplossing te komen.
Onze school wordt begeleid door:
CLB Noordwest-Brabant
Nieuwstraat 120
1730 Asse
Tel: 02/452.79.95
De CLB-medewerkers Lies Mergan en Vanessa Blancke zijn meerdere keren per week bij ons
op de school aanwezig.
Studiebegeleiding
De stap van basisonderwijs naar secundair onderwijs is groot. Om deze overgang te
ondersteunen, biedt de school studiebegeleiding aan tijdens de middagpauze.
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Lesverloop
Lestijden
Het dagverloop op school ziet er voor onze leerlingen als volgt uit:

UUR
1

08u15 – 09u05

1ste lesuur

2

09u05 – 09u55

2de lesuur
PAUZE

3

10u05 – 10u55

3de lesuur

4

10u55 – 11u45

4de lesuur

11u45 – 12u35

MIDDAGPAUZE

5

12u35 – 13u25

5de lesuur

6

13u25 – 14u15

6de lesuur
PAUZE

7

14u25 – 15u15

7de lesuur

8

15u15 – 16u05

8ste lesuur

Middagpauzes
De leerlingen brengen een eigen lunchpakket mee. Aangezien wij duurzaamheid en
gezondheid hoog in het vaandel dragen, stimuleren we het gebruik van brooddozen en
hervulbare drinkflessen. PMD en aluminiumfolie is verboden. Tijdens de middagpauze
kunnen suikervrije dranken en verse soep aangekocht worden.
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Middagpauze
Tijdens de middagpauze worden er regelmatig verschillende middagactiviteiten (sport,
knutselen, koken, bloemschikken, muziek, …) georganiseerd.
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1e graad
1e graad

A-STROOM OF B-STROOM?

De leerlingen met een getuigschrift van het lager onderwijs, starten in 1A. In deze richting
worden de leerlingen voorbereid op ‘doorstromingsrichtingen’ en ‘doorstroming- en
arbeidsgerichte richtingen’. Leerlingen die het attest niet behaalden, starten in 1B. Deze
leerlingen worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

A-STROOM
Zit er een wetenschapper in jou? Heb je groene vingers? Hou je van dieren?
Vind je het een uitdaging om nieuwe dingen te leren en studeer je graag?
Dan is onze A-stroom je op het lijf geschreven.
In de A-stroom krijg je een lessenpakket waarmee je stevig in je schoenen staat voor elke
richting in de tweede graad. Naast de algemene vorming van 27 uren, krijg je projecten
aangeboden naargelang je talenten en interesses.
In het vak Digitools leren ze kritisch omgaan met sociale media en internetgebruik.
Bovendien worden ze gesterkt in ICT-vaardigheden.
Daarnaast laten we je tijdens de projecten kennismaken met verschillende uitdagende
wetenschappelijk onderwerpen.
Bij de STEM-projecten word je wetenschappelijk uitgedaagd en zorgt een extra uur wiskunde
voor een stevige basis naar een wetenschappelijke richting in de 2de graad toe.
Bij de SPORT-projecten krijg je 2 extra lesuren lichamelijke opvoeding & sport aangeboden.
Verscheidene sporttakken komen aan bod waarbij je wetenschappelijk nadenkt over
fysiologie, anatomie, voeding en bewegingsleer. Een extra uur wiskunde geeft je de nodige
wetenschappelijke basis om na de 1ste graad verder te studeren, waarbij alle opties nog
mogelijk blijven.
Bij de NATUUR-projecten worden projecten aangeboden met een praktische benadering. De
leerling wordt stapsgewijs bijgestaan en oplossingsgericht denken wordt gestimuleerd.
Afhankelijk van de individuele noden worden leerlingen voor moderne talen bijgewerkt of
uitgedaagd tijdens remediëringsoefeningen.

15

1e graad
A-STROOM 1STE JAAR
VAKKEN

1A

DIGITOOLS

1

NEDERLANDS / FRANS

1

KEUZE: STEM-PROJECTEN + WISKUNDE VERDIEPING

3

KEUZE: SPORT-PROJECTEN + WISKUNDE VERDIEPING

3

KEUZE: NATUUR-PROJECTEN + WISKUNDE REMEDIËRING

3

ALGEMENE VAKKEN
GESCHIEDENIS

1

LEVENSBESCHOUWING

2

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

MENS & SAMENLEVING

2

ENGELS

1

FRANS

3

NEDERLANDS

4

WISKUNDE

4

MUZIEK

1

BEELD

1

TECHNIEK

2

NATUURWETENSCHAPPEN

2

AARDRIJKSKUNDE

2

TOTAAL

16

27 + 5

1e graad
A-STROOM 2 JAAR
E

In het tweede jaar van de eerste graad wordt naast de algemene vorming verdieping en/of
remediëring aangeboden om eventuele achterstanden weg te werken.
Je maakt een keuze in een basisoptie waarin je wordt voorbereid op de domeinen in de
tweede graad:


Basisoptie STEM-technieken



Basisoptie STEM-technieken

Wil je later een plekje veroveren in de voedingsindustrie, in de agro-dienstensector, in de
milieusector, in onderzoeks- of ontwikkelingscentra, in de land- en tuinbouwsector, in
groenbeheer, in dierenzorg of in laboratoria?
Ben je geboeid door toegepaste wetenschappen bij mens, plant en dier. Ben je praktisch
ingesteld? Zoek je graag een praktische oplossing voor een probleem en onderzoek je graag
hoe iets functioneert? Ben je handig en houd je van nauwkeurig werken?
Je leert projectmatig werken binnen technische processen waarbij leren onderzoeken
centraal staat. Je leert ontwerpen en plannen lezen, je maakt kennis met verschillende
basistechnieken en materialen, je ontwikkelt je creativiteit, je leert probleemoplossend
denken door middel van experimenten en je leert hoe wiskunde en wetenschappen
toegepast worden in een technische context. Technische systemen zullen je niet vreemd
blijven. Hierbij kom je met verschillende contexten in aanraking.
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1e graad
A-STROOM 2 JAAR
DE

VAKKEN

2A

DIGITOOLS

1

NEDERLANDS / FRANS / WISKUNDE

1

KEUZE BASISOPTIE:

5

- STEM-TECHNIEKEN OPTIE LAND- EN TUINBOUW
ALGEMENE VAKKEN
GESCHIEDENIS

2

LEVENSBESCHOUWING

2

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

ENGELS

2

FRANS

3

NEDERLANDS

4

WISKUNDE

4

MUZIEK

1

BEELD

1

TECHNIEK

2

NATUURWETENSCHAPPEN

1

AARDRIJKSKUNDE

1

TOTAAL

18

25 + 7

1e graad
B-STROOM
Hou je van de natuur? Werk je graag met planten en/of dieren?
Hou je ervan om de handen uit de mouwen te steken?
Kan je je moeilijk concentreren en zijn grote pakketten verwerken moeilijk? Helpt structuur
je verder?
Wil je starten in het middelbaar onderwijs in een gezellige klas waar je veel aandacht krijgt?
Wil je na het secundair onderwijs een sterke start maken op de arbeidsmarkt?
Dan is de B-stroom op onze school voor jou ideaal.
In het 1ste leerjaar B-stroom krijg je de basisvorming waarin je tijd en ruimte krijgt om de
leerstof op je eigen ritme te verwerken.
Tijdens de projecturen kunnen de leerlingen kennismaken met diverse onderwerpen en kan
je je eigen talenten en interesses leren ontdekken.
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1e graad
B-STROOM 1STE JAAR

VAKKEN

1B

NEDERLANDS / FRANS

1

TALENTUREN: KEUZEPROJECTEN

4

ALGEMENE VAKKEN
LEVENSBESCHOUWING

2

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

MAATSCHAPPELIJKE VORMING

3

ENGELS

1

FRANS

2

NEDERLANDS

4

WISKUNDE

4

MUZIEK

1

BEELD

2

TECHNIEK

4

NATUUR EN RUIMTE

2

TOTAAL

20

27 + 5

1e graad
B-STROOM 2 JAAR
E

In het tweede jaar worden de leerlingen voorbereid om een goede start te maken in het
derde jaar in het domein STEM-technieken, pakket land- en tuinbouw.
Je kiest voor 10 lesuren per week basisoptie STEM-technieken in de B-stroom. Je leert
verschillende domeinen kennen met nadruk op land- en tuinbouw. Je leert werken in een
technische context. Je leert plannen lezen en je maakt kennis met verschillende
basistechnieken en materialen. Je zoekt oplossingen voor problemen in verschillende
contexten en gaat zowel theoretisch als praktisch aan de slag

VAKKEN

2B

DIGITOOLS

1

NEDERLANDS / FRANS / WISKUNDE

1

BASISOPTIE STEM-TECHNIEKEN OPTIE LAND- EN TUINBOUW

10

ALGEMENE VAKKEN
LEVENSBESCHOUWING

2

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

MAATSCHAPPELIJKE VORMING

2

ENGELS

2

FRANS

1

NEDERLANDS

3

WISKUNDE

3

MUZIEK

1

TECHNIEK

2

NATUUR EN RUIMTE

2

TOTAAL
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20 + 12

2de graad
2DE GRAAD TSO: PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN
Heb je belangstelling voor land- en tuinbouw, bloemen en planten, dieren en/of
milieubeheer?
Wil je een sterke theoretische, praktische en algemene vorming, erop gericht om verdere
studies goed te kunnen aanvatten?
Dan is de richting Plant-, Dier-, en Milieutechnieken iets voor jou.
Wat leer je?
Naast de algemene vakken leer je er de basiskennis en basisvaardigheden van de
land- en tuinbouw.




Je leert omgaan met planten, dieren en technisch materiaal.
Je krijgt voeling met de groene sector.
Theorie en praktijk worden geïntegreerd gegeven.

Wat daarna?
Je kiest voor de 3de graad TSO:
Planttechnische Wetenschappen of Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen.
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2de graad

3 TPDM

4 TPDM

LEVENSBESCHOUWING

2

2

AARDRIJKSKUNDE

1

1

ENGELS

2

2

FRANS

2

2

GESCHIEDENIS

1

1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

2

NEDERLANDS

4

4

WISKUNDE

3

3

TOEGEPASTE BIOLOGIE

2

2

TOEGEPASTE CHEMIE

2

2

TOEGEPASTE FYSICA

2

2

MILIEU

1

1

PDM

4

4

4

4

32

32

VAKKEN

THEORIE

PRAKTIJK
PDM

TOTAAL
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2de graad
2DE GRAAD BSO: PLANT, DIER EN MILIEU
Wil je een opleiding volgen waarbij je de handen uit de mouwen kunt steken?
Heb je belangstelling voor bloementeelt, fruitteelt, groententeelt, sierteelt, tuinaanleg en/of
groenvoorziening?
Wil je later een beroep uitoefenen waarin je met planten werkt?
In deze heel praktisch gerichte opleiding leer je over:






Het voederen van dieren
Het huisvesten van dieren
Verzorging en voortplanting van dieren
Planten kweken en vermeerderen
Groene ruimten aanleggen en onderhouden

Wat kan je verder studeren?
Met de aangeleerde taakgerichte kennis kan je kiezen voor één van de vervolgopleidingen in
de 3de graad binnen het studiegebied Tuinbouw en Groenvoorziening en Landbouw.
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2de en 3de graad
2DE & 3DE GRAAD TSO: BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN
Ben je geboeid door wetenschappen en door alles wat leeft?
Ben je natuur- en milieubewust?
Wil je de wetenschappelijke theorie toepassen in laboratoriumoefeningen?
Wil je alles leren over de processen die zich afspelen in plant, dier en mens?
Wil je weten welke rol ze vervullen bij de bereiding van voedsel en andere
productieprocessen?
Dan is de richting Biotechnische Wetenschappen iets voor jou.
Wat leer je?
Je krijgt een wetenschappelijke vorming met aandacht voor de studie van plant, dier en
mens in relatie met hun omgeving.
Naast laboratoriumoefeningen en het vak biotechniek zijn wiskunde, biologie, chemie en
fysica zeer belangrijk.
In het vak biotechniek leer je over technieken die verband houden met biologisch en
chemisch onderzoek van levende materie en afgeleide toepassingen.
Wat kan je verder studeren?
Wanneer je afgestudeerd bent in de Biotechnische Wetenschappen, ben je klaar voor een
masteropleiding zoals Bio-Ingenieurswetenschappen, Biologie, Biomedische Wetenschappen,
Biowetenschappen,…
Een professionele bacheloropleiding zoals Agro- en Biotechnologie, Biomedische
Laboratorium-Technologie, Chemie, Verpleegkunde, Voeding- en Dieetkunde,…
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3de graad
3DE GRAAD TSO: PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN
Heb je belangstelling voor bloementeelt, groententeelt, fruitteelt en sierteelt? Hou je van het
verzorgen of werken met bloemen en planten? Heb je ‘groene vingers’ en hou je van een
mooi aangelegde tuin?
Wil je naast praktische vaardigheden ook een wetenschappelijke, brede polyvalente
vorming?
Dan is de studierichting Planttechnische Wetenschappen iets voor jou.
Wat leer je?
Naast algemene vakken leer je de specifieke technieken die je nodig hebt om gewassen te
telen.




We bieden je theoretische en praktische plantenkennis, tuinaanleg- en
onderhoudstechnieken.
Je krijgt les over de administratie van een bedrijf.
Gewasbescherming krijgt extra aandacht. Je verwerft de aanvraag tot het attest van
erkend verkoper en gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen.

Indien je wil verder studeren, ben je klaar voor:
Professionele bachelor Agro- en Biotechnologie, Landschap- en Tuinarchitectuur of Se-N-Se
TSO agro- en groenbeheer.
Wat daarna?
Je kan onmiddellijk aan de slag in tuinbouw- en toeleveringsbedrijven of als zelfstandig teler
en tuinaanlegger.

3de graad
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(blokstage)
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3de graad
3DE GRAAD TSO: DIER- EN LANDBOUWTECHNISCHE WETENSCHAPPEN
Heb je belangstelling voor dieren?
Wil je een wetenschappelijke, brede en polyvalente vorming met de nadruk op
dierenverzorging en productie?
Dan is de studierichting Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen iets voor
jou.
Wat leer je?
Naast algemene vakken leer je hoe je dieren moet huisvesten, verzorgen, voederen, fokken
en selecteren.






Het opleren en africhten van dieren maakt ook deel uit van de leerstof.
Je krijgt les over hoe je werkzaamheden moet plannen, coördineren en controleren.
Financieel beheer, administratie en registratie krijgen extra aandacht.
Je verwerft theoretische en praktische vaardigheden.
Je verwerft de aanvraag tot het attest erkend verkoper en gebruiker van
gewasbeschermingsmiddelen.

Indien je verder wil studeren, ben je klaar voor:
Professionele bachelor Agro- en Biotechnologie of Se-N-Se TSO Agro- en Groenbeheer.
Wat daarna?
Je kan aan de slag als technisch medewerker in ondernemingen en bedrijven die met dieren
werken.
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3de graad
3DE GRAAD BSO: TUINBOUW EN GROENVOORZIENING
Heb je belangstelling voor groententeelt, fruitteelt en/of sierteelt?
Werk je graag buiten en wil je de kennis om tuinbouwgewassen te vermeerderen, te
verzorgen en te oogsten onder de knie krijgen?
Heb je ‘groene vingers’, hou je van een mooi aangelegde en onderhouden tuin?
Zou je graag in de groensector willen werken?
Dan is de richting Tuinbouw en Groenvoorziening iets voor jou.
Wat leer je?




Je leert planten kweken en vermeerderen, tuinen en groene ruimten aanleggen en
werken met tuinbouwmachines.
Je leert planten herkennen en benoemen en de basistechnieken om mooie
groenpercelen aan te leggen.
Iedere week heb je stage in een bedrijf dat je specifieke en professionele interesse
wegdraagt.

Indien je verder wil studeren, ben je klaar voor:
Je kan je verder specialiseren in een 7de specialisatiejaar BSO: Tuinaanleg- en Onderhoud,
Tuinbouwproductie, Veehouderij.
Wat daarna?
Je kan onmiddellijk aan de slag in tuinbouwbedrijven of toeleveringsbedrijven of in private
en openbare sector.
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3de graad
3DE GRAAD BSO: LANDBOUW
Wil je een opleiding volgen waarbij dieren centraal staan? Kan je de handen uit de mouwen
steken? Heb je interesse in veeteelt, akkerbouw en landbouwmechanisatie en wil je later
een beroep uitoefenen in deze sector, al dan niet als zelfstandige? Of ben je een groot
paardenliefhebber?
Dan is de richting Landbouw iets voor jou.
Wat leer je?
In deze praktische gerichte opleiding ontwikkel je kennis over dieren (voornamelijk
productiedieren in de landbouw), hun voeding en huisvesting, maar ook over teelten,
machines en bedrijfsvoering. Je doet een brede kennis op van melkveehouderij,
(klein)veehouderij en paardenhouderij. Volgende dieren worden hierbij o.a. grondig
bestudeerd: runderen, paarden, schapen, varkens en konijnen. Er worden ook accenten
gelegd op andere diersoorten dan enkel productiedieren. In een aantal lessen wordt er
gewerkt rond gezelschapsdieren en hoenders. In akkerbouw staan o.a. de teelten van
aardappelen, tarwe, bieten, prei, wortel, hop, koolzaad, gras en maïs op het programma.
Indien je verder wil studeren, ben je klaar voor:
Je kan je verder specialiseren in een 7de specialisatiejaar BSO: Veehouderij en
landbouwteelten, Land- en tuinbouwmechanisatie.
Wat daarna?
Je kan aan de slag als werknemer op een landbouwbedrijf, in melkerijen of in de
voedingsindustrie en loonwerkbedrijven, of je start zelf je eigen bedrijf op als zelfstandige.
Andere mogelijkheden zijn er in de gespecialiseerde dierenverzorging.
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Specialisatiejaar
SPECIALISATIEJAAR TUINAANLEG & ONDERHOUD (BSO)
Tuinaanleg en -Onderhoud






Je werkt graag buiten.
Je kan zelfstandig en in team werken.
Je bent geboeid door bomen, tuinplanten en de structuur van een tuin.
Je werkt graag met machines die nodig zijn voor de aanleg en onderhoud van
groenvoorziening.
Je hebt oog voor schoonheid en pracht, voor orde en veiligheid en voor afwerking.

Dan zit je in Tuinaanleg & Onderhoud op je plaats
Wat leer je?






De meest courante tuinplanten herkennen en benoemen.
Tuinplannen lezen en uitzetten.
Omgaan met lasers.
Plantenvakken en verhardingen aanleggen.
Onderhoudsplan maken en uitvoeren.

Via stage krijg je ervaring met je toekomstige werkomgeving. Je behaalt je diploma
secundair onderwijs.
Wat daarna?
Je kan aan de slag in een tuinaanlegbedrijf, een groendienst of een tuincentrum. Mits enige
jaren ervaring kan je je vestigen als zelfstandig tuinaannemer.
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Specialisatiejaar
SPECIALISATIEJAAR TUINBOUWPRODUCTIE (BSO)
Tuinbouwproducties






Je werkt graag buiten.
Je kan zelfstandig en in team werken.
Je bent geboeid door de groenteteelt, sierteelt en/of fruitteelt.
Teeltwerkzaamheden en onderhoudszorgen behoren tot je favoriete werkzaamheden.
Je hebt oog voor kwaliteit en verantwoord gebruik van
plantenbeschermingsmiddelen.

Dan zit je in tuinbouwproducties/teelten op je plaats.
Wat leer je?
Je verwerft een goede basisvorming in het productieproces van allerhande teelten.
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de commercialisatie, de loonadministratie,
milieuwetgeving en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, investeringen,…
Via stage krijg je ervaring met je toekomstige werkomgeving. Je behaalt je diploma
secundair onderwijs.
Wat daarna?
Je kan aan de slag in de tuin- en landbouwbedrijven, veilingen, kwekerijen of als zelfstandig
bedrijfsleider.
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Specialisatiejaar
SPECIALISATIEJAAR VEEHOUDERIJ EN LANDBOUWTEELTEN (BSO)
Veehouderij en landbouwteelten







Je
Je
Je
Je
Je
Je

werkt graag buiten.
hebt interesse in landbouwdieren en -teelten.
kan zelfstandig en in team werken.
bent geboeid door de landbouwsector.
werkt graag met machines die nodig zijn binnen de landbouwsector.
hebt oog voor orde en veiligheid.

Dan zit je in Veehouderij en landbouwteelten op je plaats
Wat leer je?









Je leert hoe je een bedrijfsadministratie efficiënt kan bijhouden. Je maakt kennis met
registraties, wetgeving en vergunningen.
Je leert hoe je je bedrijf op de kaart zet en bedrijfscommunicatie uitvoert.
Je leert dieren verzorgen en keuzes maken op basis van het afwegen van kosten en
baten.
Je leert een teeltplanning opstellen en uitvoeren met aandacht voor het
commercialiseren van akkerbouwproducten.
Tijdens werkplekleren maak je kennis met de modernste technieken.
Je leert landbouwmachines gebruiken, bedienen, afstellen en onderhouden.
Je stages zetten de theorie om in de praktijk en bereiden je voor tot een sterke
speler op de arbeidsmarkt.
Je leert een landbouwbedrijf managen.

Via stage krijg je ervaring met je toekomstige werkomgeving. Je behaalt je diploma
secundair onderwijs.
Wat daarna?
Deze richting leidt tot je diploma secundair onderwijs wat je toegang biedt tot een brede
waaier van tewerkstellingskansen binnen de landbouwsector.
Je wordt opgeleid tot technisch medewerker of bedrijfsverzorger. Je kan aan de slag als
flexibele bedrijfsverzorger of zelfstandig uitbater van een land- en tuinbouwbedrijf.
Daarnaast kan je aan de slag als werknemer in de agro-industrie of agrarisch
overheidsdiensten.
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