
OUD AANBOD Hasp-O

LEERJAAR: V VI

Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 2 2

Wiskunde 2 2

Toegepaste biologie 2 2

Toegepaste chemie 2 2

Toegepaste fysica 1 1

Toegepaste economie 2 2

Ondernemend project 1 -

Gewasbescherming (fytolicentie) 1 -

Gewasbescherming (fytolicentie/VCA) - 1

Teelt in serre (klimatisatie) TV/PV 1/1 1/1

Sierteelt en boomkwekerij TV/PV 2/1 2/1

Groenten en fruit TV/PV 2/2 2/2

Tuinaanleg en -onderhoud PV 2 2

GIP-coaching - 1

TOTAAL 34 34

PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

3de graad (dubbele finaliteit)

Wat?

Naast algemene vakken leer je de specifieke teelttechnieken die je nodig hebt om fruitteelt- en sierteeltgewassen te telen. Je krijgt een pakket 
plantenkennis, tuinaanleg en tuinonderhoudstechnieken. Je krijgt les over de administratie van een bedrijf. Gewasbescherming krijgt extra 
aandacht. Zowel theorie als praktijk worden aangeleerd.

Voor wie?

Heb je belangstelling voor fruitteelt, sierteelt, groenteteelt? Wil je te weten komen hoe je tuinbouwgewassen vermeerdert, verzorgt en oogst? 
Of 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.

Toekomstmogelijkheden?

Je kan aan de slag als arbeider in tuinbouwbedrijven en toeleveringsbedrijven of als zelfstandig fruitteler of tuinaanlegger. Je kan ook verder 
studeren, bv. professionele bachelor Agro- en Biotechnologie, Landschap- en Tuinarchitectuur of een zevende specialisatiejaar Secundair na 
Secundair (Se-n-Se) Agro- en Groenbeheer of Agro-en Groenmechanisatie.

Lessenrooster:

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

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

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.


