
OUD AANBOD Hasp-O

LEERJAAR: VII

Godsdienst 2

Frans 2

Lichamelijke opvoeding 2

Project algemene vakken 4

Wiskunde 2

Toegepaste economie 2

Project/seminarie 2

Stage 8

TUINAANLEG EN -ONDERHOUD

Plantenkennis 2

Groenaanleg en -onderhoud TV/PV 4/4

TOTAAL 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.

TUINAANLEG EN -ONDERHOUD

Specialisatiejaar 3de graad (arbeidsmarktfinaliteit)

Wat?

Je leert de meest courante tuinplanten herkennen en benoemen, tuinplannen lezen en uitzetten. Je oefent met de laser. Je leert plantenvakken 
en verhardingen aanleggen. Je leert een onderhoudsplan maken en uitvoeren. Via stage doe je ervaring op in je toekomstige werkomgeving. 
Je behaalt je diploma secundair onderwijs.

Voor wie?

Werk je graag buiten, kan je zelfstandig en in een team werken? Ben je geboeid door bomen en tuinplanten en de structuur van een tuin? 
Werk je graag met machines die nodig zijn voor aanleg en onderhoud van tuinen? Heb je oog voor het mooie en fraaie, voor orde en veiligheid, 
voor afwerking? Dan is de studierichting Tuinaanleg en -onderhoud iets voor jou.

Toekomstmogelijkheden?

Je kan werken als medewerker van een tuinaanlegbedrijf, van een groendienst of van een tuincentrum. Mits enige jaren ervaring kan je je 
vestigen als zelfstandig tuinaannemer. Je kan ook kiezen voor een Secundair na Secundair opleiding (Se-n-Se).

Lessenrooster:
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