EVEN KENNISMAKEN MET

Tuinbouw en Groenvoorziening

KEUZE GEMAAKT?
- Heeft deze brochure je interesse gewekt?
- Denk je dat je aan het profiel beantwoordt?
- Ben je gemotiveerd om er ernstig werk van te
maken?
Twijfel dan niet langer en schrijf je in!
Meer info vind je op www.tersterre.be

Campus Ter Sterre - SBSO Rumbeke
Passendaalsestraat 26
8890 Moorslede
www.tersterre.be
051 77 77 75
tersterre.moorslede@g-o.be

Ter Sterre

LESSENTABEL VAN DE

LESSENTABEL VAN DE

TWEEDE GRAAD

WAT IS TUINBOUW EN GROENVOORZIENING?
Dit is een tuinbouwopleiding met eerder weinig algemene vakken en veel praktijk.
In de 2de graad krijg je les over dierengedrag en- anatomie; moet je meewerken binnen de
bloemen-, groente- en bomenteelt en zal je levende dieren verzorgen…
Maar je leert evengoed over tuinen en het onderhouden en aanleggen van groene ruimten.
In de 3de graad is het zeer praktijkgericht en bouw je verder op eerder opgedane kennis.
De theorie sluit meestal aan bij de praktijk en je vorming is bedoeld als voorbereiding op
een brede waaier van beroepen in de tuinbouwsector.
Je kan stage lopen bij verschillende types tuinbouwbedrijven, zelfstandige tuinaannemers, in
tuincentra en bloemenzaken, bij stedelijke en provinciale groendiensten….
Je verdiept je in de wereld van de land- en tuinbouwproducten (teeltvoorbereidingen,
verzorging, marktklaar maken, commercialiseren…).
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WAT NA HET MIDDELBAAR?
Na deze richting kan je gaan werken. Verder studeren kan eventueel ook.
Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Land- en tuinbouw.
Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals Se-n-Se en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

(begeleide studie, modulaire workshops)

(begeleide studie, GIP, modulaire workshops)

INHOUD VAN PROFIEL BEPALENDE VAKKEN

Mogelijke verdere studies zijn:
- Land- en tuinbouwmechanisatie (BSO - Derde leerjaar)
- Tuinaanleg en onderhoud (BSO - Derde leerjaar)
- Tuinbouwproductie (BSO - Derde leerjaar)
- Professionele Bachelors Agro- en Biotechnologie: Tuinbouw
- ...

Milieubewust
Geïntresseerd in
groenteteelt

PROFIEL

PLANT, DIER EN MILIEU

Graag met
dieren bezig

VAN DE LEERLING
Je moet kiezen voor een
studierichting in de 2de graad.
En je bent ....

Graag met je
handen bezig

Graag in
de natuur

TUINBOUW EN GROENVOORZIENING

Plant: Je leert niet alleen planten herkennen, je leert ook
over de levensprocessen in de plant, plantenvermeerdering,
de basis van tuinaanleg…

De theorie sluit meestal aan bij de praktijk en je
vorming is bedoeld als voorbereiding op een brede
waaier van beroepen in de tuinbouwsector.

Dier: Je leert niet alleen dierenrassen herkennen. Je leert
ook over de levensprocessen van dieren, de voeding, het
kweken, verzorgen en huisvesten… Je leert respectvol
omgaan met dieren en zal levende dieren verzorgen.

Je steekt heel wat plantenkennis op, leert tuinplannen
begrijpen en concreet uitwerken.
Je leert de basics met betrekking tot openbaar groen
(aanleg, onderhouden,…).
Je maakt bloemen- en plantencreaties en leert hoe je
deze aan de man kan brengen…

Milieu: Je krijgt inzicht in bodemkunde, klimatologische
processen, bemestingsleer en hun invloed op het
ecosysteem. Je leert respectvol omgaan met het milieu en
leert over biotische (virussen, bacteriën en schimmels) en
abiotische invloeden…

