
OUD AANBOD Hasp-O

LEERJAAR: V VI

Godsdienst 2 2

Frans 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Project algemene vakken 4 4

Toegepaste economie 2 2

Ondernemend project 2 -

Algemene techniek TV/PV 1/1 1/1

TUINBOUW EN GROENVOORZIENING

Gewasbescherming (fytolicentie) 2 -

Gewasbescherming (fytolicentie/VCA) - 2

Productie van fruit TV/PV 2/2 2/2

Productie van groenten TV/PV 1/1 1/1

Tuinaanleg en sierteelt TV/PV 2/3 3/3

Stage 6 6

GIP-coaching - 1

TOTAAL 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.

TUINBOUW EN GROENVOORZIENING

3de graad (arbeidsmarktfinaliteit)

Wat?

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 plantenarrangementen te maken. Iedere vrijdag heb je stage in een bedrijf dat je specifieke 
interessesfeer aanbiedt.

Voor wie?

Heb je belangstelling voor fruitteelt, sierteelt en groenteteelt? Werk je graag buiten en wil je de praktijk om tuinbouwgewassen te vermeerderen, 
te verzorgen en te oogsten onder de knie hebben? Of heb je ‘groene vingers’, hou je van een mooi aangelegde en onderhouden tuin, werk 
je graag in de groensector of zit het bloemschikken je in de vingers? Dan is de richting Tuinbouw en Groenvoorziening iets voor jou.

Toekomstmogelijkheden?

Je kan aan de slag als arbeider in tuinbouwbedrijven en toeleveringsbedrijven of in de groensector. Je kan je ook verder specialiseren in een 
zevende jaar arbeidsmarktfinaliteit: Tuinbouwproductie (Fruitteelt) of Tuinaanleg en -onderhoud.

Lessenrooster:
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