
OUD AANBOD Hasp-O

LEERJAAR: III IV plant IV dier

Godsdienst 2 2 2

Project algemene vakken 6 6 6

Frans 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2

Toegepaste informatica 1 1 1

Algemene techniek 2 2 2

Optie plant - 4 -

Optie dier - - 4

Groenbeheer en -decoratie 2 2 2

PLANT

Plantenkennis 1 1 1

Teelten 6 4 4

DIER 7 5 5

MILIEU 3 3 3

TOTAAL 34 34 34

Oud aanbod
2de jaar van de 1ste graad  Tot en met 2019-2020
1ste jaar van de 2de graad  Tot en met 2020-2021
2de jaar van de 2de graad   Tot en met 2021-2022
1ste jaar van de 3de graad  Tot en met 2022-2023
2de jaar van de 3de graad   Tot en met 2023-2024
3de jaar van de 3de graad   Tot en met 2024-2025

Opgelet:
Leerlingen die starten in het eerste jaar van de eerste graad in 
september 2019 of later vallen automatisch onder het studie-
aanbod van het nieuwe aanbod.

PLANT, DIER EN MILIEU

2de graad (arbeidsmarktfinaliteit)

Wat?

In deze heel praktisch gerichte opleiding leer je over boerderij- en hobbydieren, hun voeding en huisvesting. Je leert planten kweken en ver-
meerderen, fruit telen, tuinen en groene ruimten aanleggen en onderhouden en werken met tuinbouwmachines. Je leert ook het belang van 
planten en dieren die in de natuur voorkomen. In het vierde jaar kan je de keuze maken: het accent op het dier of het accent op de plant.

Voor wie?

Wil je een opleiding volgen waarbij je de handen uit de mouwen kunt steken? Heb je belangstelling voor fruitteelt, sierteelt en tuinaanleg en 
wil je later een beroep uitoefenen waarin je met planten werkt? Hou je van dieren en wil je leren hoe ze te verzorgen, te voederen, te huis-
vesten? Dan is de richting Plant, Dier en Milieu iets voor jou.

Toekomstmogelijkheden?

Met de aangeleerde taakgerichte kennis kan je kiezen voor één van de vervolgopleidingen in de derde graad binnen het studiegebied Land- en 
Tuinbouw. Je kan bij ons kiezen tussen Tuinbouw & Groenvoorziening of Dierenzorg.

Lessenrooster:

Hasp-O Stadsrand - Diestersteenweg 146 - 3800 Sint-Truiden - 011 68 23 39 - www.hasp-o.be


