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Plant, dier en milieu

2de graad - A* 

Wat?

Plant, dier en milieu is een praktische opleiding in de arbeidsmarktfinaliteit. Hier leer je over het gedrag en de werking van het lichaam van 
boerderij- en gezelschapsdieren. Je leert hoe hen te hanteren, voeden en huisvesten. Je leert hoe je planten kan vermeerderen, fruit telen, 
groene ruimten aanleggen en onderhouden en werken met tuinbouwmachines. Je leert over het economisch en ecologisch belang van 
planten en dieren. Je verwerft de basiskennis en vaardigheden door het zelf te beleven en uit te voeren in een groene omgeving.

Voor wie?

Wil je een opleiding volgen waarbij je de handen uit de mouwen kunt steken? Heb je belangstelling voor fruitteelt, sierteelt en tuinaanleg? 
Hou je van dieren en wil je leren hoe ze te verzorgen, te voederen, te huisvesten? Wil je later een beroep uitoefenen waarin je met planten 
en/of dieren werkt? Dan is de richting Plant, Dier en Milieu iets voor jou waarin je technische vaardigheden ontwikkelt om duurzaam, plant- 
en diervriendelijk te handelen.

Wat na de tweede graad?

De logische vervolgopleidingen in de derde graad waartussen je kan kiezen zijn Groenaanleg & -beheer, Plant & milieu of Dierenzorg.

Lessentabel:

LEERJAAR: I II

Algemene vorming 15 15

Artistieke vorming 1 -

Engels 1 1

Frans 1 1

Godsdienst 2 2

ICT - 1

LO 2 2

Natuurwetenschappen 1 1

Project algemene vakken 7 7

Richtingsspecifieke vorming 17 17

Plant, dier en milieu
    Agro-ecologie verdieping 1 1

    Dier & milieu
        Algemene zoötechnieken 2 2

        Vogels 3 2

        Zoogdieren 2 3

    Plant & milieu
        Plantenkennis 1 1

        Plant- & tuinrealisaties 2 2

        Planttechnieken 2 2

        Plantverzorging 2 2

    Optie plant of dier 2 2

TOTAAL 32 32

*Legende:
D: doorstroomfinaliteit
D/A: dubbele finaliteit
A: arbeidsmarktfinaliteit


