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LOOPBAAN TUINBOUW 

BSO 

2de graad plant, dier en milieu  

3de graad tuinbouw en groenvoorziening DUAAL  

 groenaanleg en - 

onderhoud 

 dier en milieu  

 groendecoratie 

 plant- en milieu 

specialisatie 7de jaar: tuinaanleg en – onderhoud 

 

7de jaar: tuinaanlegger / groenbeheerder DUAAL 

7de jaar: florist DUAAL Nieuw!!!  

7de jaar: Mecanicien tuin-, park- en bosmachines  Nieuw!!! 



PLANT- DIER- EN MILIEU 

Tweede graad BSO 

 



BSO plant-, dier- en milieu 

Infoavond: deel 2 



BSO 



TWEEDE JAAR:  

PILOOTPROJECT:  

GESPREIDE EVALUATIE  

LESSENTABEL  

ALGEMENE VAKKEN 12 u  

Godsdienst / N.C. Zedenleer 2 u 

Informatica en toegepaste 1 u  

Lichamelijke opvoeding 2 u  

Project Algemene Vakken (PAV) 5 u  

Frans  2 u  

SPECIFIEKE VAKKEN 21 u  

DIER (TV + PV)  5 u  

PLANT (TV + PV)  5 u  

MILIEU (TV + PV)  5 u  

PROJECT  5 u  

Plantenkennis  1 u  

SEMINARIE  1 u  

34 u 



GESPREIDE EVALUATIE  

WAAROM: 

 KLEMTOON: VAARDIGHEDEN 

 EXAMENS WAREN STRESSFACTOR VOOR 

LEERLINGEN BP 

 VAKKEN: plant, dier en milieu = 

EVENWAARDIG   

 PV en TV  groeperen: MEER 

BEWEGINGSVRIJHEID 

 PROJECTDAGEN  

 



VIER PEILERS  

 

 

 

 

PLANT • plantenkennis verwerven 

• de levensprocessen van planten verklaren 

• basiskennis verwerven in de levenscycli van 

zaadplanten, sporenplanten en zwammen 

• planten vermeerderen, voeden en verzorgen 

• respectvol omgaan met planten 

DIER • dierenkennis verwerven 

• de levensprocessen van dieren verklaren 

• basiskennis verwerven in de levenscycli van dieren 

• dieren voederen, huisvesten, verzorgen en 

vermeerderen 

• respectvol omgaan met dieren 



VIER PEILERS  

 

 

 

 

MILIEU  • inzicht verwerven in de verschillende abiotische 

invloedsfactoren 

• inzicht verwerven in de biotische invloedsfactoren 

• interactie tussen de biotische en de abiotische 

invloedsfactoren in de ecosystemen bespreken 

•  basisinzichten verwerven i.v.m. de invloed van 

bodemkundige, klimatologische omstandigheden en 

chemische processen op het ecosysteem 

• in de omgang met dier, plant en mens met zin voor 

verantwoordelijkheid handelen 

• respectvol omgaan met het milieu. 



VIER PEILERS  

 

 

 

 

PROJECT  • Onderhoud uitvoeren op grasvelden, beplanting, 

verhardingen, omheiningen.  

• Op een veilige en verantwoorde manier omgaan met 

eenvoudige machines en gereedschappen.  

• Kleine eenvoudige herstellingen kunnen uitvoeren. 

• Eenvoudige metsel- en verhardingsoefeningen 

toepassen. 

• Eenvoudige bewerkingen met hout en/of kunststoffen 

toepassen.  

• …… 

 

 

 

 



SFEERBEELDEN 



GESPREIDE EVALUATIE  

 Twee projectweken: december en juni! 

 Bedoeling:  

“Bedoeling dat de leerlingen hun reeds verworven 
kennis leren hanteren en uitbreiden, d.w.z. een 
inhoudelijke verrijking die verder gaat dan de 
hobbysfeer, zodat coherente gehelen bereikt 
worden. Bovendien moet de voorkennis 
aangesproken worden vanuit de vakgebieden. We 
verwachten eveneens dat bij projecten aandacht 
besteed wordt aan maatschappelijke, ethische en 
esthetische facetten. Kortom, projecten moeten een 
meerwaarde voor de leerlingen 
vertegenwoordigen”.  

 

 

 

 



GESPREIDE EVALUATIE  

 Implementatie evaluatie a.d.h.v. rubricks (SAM-

schaal) 

 

Wat?  

“Schaal voor meting van attitudes en 

vaardigheden“ 

 

 

 

 

 



GESPREIDE EVALUATIE  

 Implementatie evaluatie a.d.h.v. rubricks (SAM-

schaal) 

 

Waarom?  

“Studenten kunnen zien waar ze staan (feed 

back), waar ze aan moeten voldoen (feed up) en 

wat ze nog moeten doen (feed forward) om een 

bepaald niveau/ bepaalde score te halen. Als ze 

feedback terugkrijgen zien ze direct aan welke 

vaardigheden ze nog moeten werken”. 

 

 

 

 

 



GESPREIDE EVALUATIE  

 Implementatie evaluatie a.d.h.v. rubricks (SAM-

schaal) 

 

Hoe? 

“Een rubric heeft de vorm van een tabel. In de 

rijen staan beoordelingscriteria, in de kolommen 

de niveaus/scores ZG, G, V, Z, O en in de velden 

staat een beschrijving van een prestatie op een 

bepaald niveau van een criterium”.  

 

 

 

 

 



GESPREIDE EVALUATIE  

Voorbeeld: 

Praktijkopdracht: onkruid met de hand verwijderen.  

 

 

 criteria zeer goed goed voldoende zwak onvoldoende 

De leerling kan een 
positieve houding 
aannemen ten 
aanzien van 
algemene 
veiligheidsmaatregel
en bij de omgang 
met dieren, planten, 
machines en 
installatie. 
De leerling kunnen 
zeer algemene 
handelingen in 
verband met 
gewasverzorging via 
eenvoudige 
technieken uitvoeren 

Je voert de 
opdracht de 
hele les uit 
met een 
positieve 
houding, een 
veilige 
werkmethode 
en kan al het 
onkruid 
verwijderen 
zonder het 
gewas te 
schaden. 
 

Je voert de 
opdracht het 
merendeel 
van de les uit 
met een 
positieve 
houding, een 
veilige 
werkmethode 
en kan het 
meeste 
onkruid 
verwijderen 
zonder het 
gewas te 
schaden. 
 

Je voert de 
opdracht soms 
uit met een 
positieve 
houding, een 
veilige 
werkmethode 
en kan het 
onkruid 
gedeeltelijk 
verwijderen 
zonder het 
gewas te 
schaden. 
 

Je voert de 
opdracht niet 
uit met een 
positieve 
houding, je 
werkmethode 
is niet altijd 
veilig en er is 
nog veel 
onkruid 
tussen het 
gewas 
aanwezig. 
Aan het 
gewas is er 
kleine schade 
op te merken.   
 

Je voert de 
opdracht niet uit 
met een 
positieve 
houding, je 
werkmethode is 
niet altijd veilig 
en er is nog veel 
onkruid tussen 
het gewas 
aanwezig. Aan 
het gewas is er 
kleine schade op 
te merken.   
 



GIA’S /GWP TWEEDE GRAAD 

 GWP Bokrijk Bezoek insectenmuseum, 

natuurhulpcentrum, biotoopstudie, natuurpark 

Hoge Kempen) 

 GWP Amsterdam  (stadswandeling, fietsen, 

bezoek tuinen, …) 

 Tweejaarlijks bezoek bloemenpark Keukenhof  

 Tweejaarlijks bezoek plantentuin in Meise  

 Praktijkdag schapen  

 Bezoek Agriflanders  

 …. 

 

 

 

 

 

 

 



TUINBOUW- EN 

GROENVOORZIENING  

5 en  6 BSO  

 

Derde graad 



Wat verandert er in de derde graad? 

 
+  

• Bedrijfsbeheer 

• Teelttechnieken TV/PV 

• Mechanisatie TV/PV 

 

• 5BTG Stage (1week) + 

projectweek 

• 6BTG Stage  

(12 maandagen) 

• Praktijk gekoppeld aan GIP 

 

-  
• Dier TV/PV 

• Milieu TV/PV 

• Plant TV/PV 

• Praktijk tuinbouw algemeen 

 studiegetuigschrift + getuigschrift bedrijfsbeheer. 



Uitstappen in de derde graad 

 

 5de jaar 

GWP Nederland 
*Drie dagen 

*Bezoek aan diverse bedrijven 

uit de groensector. 

 6de jaar 

GWP Buchenwald 
*5 dagen 

*Samen met andere scholen. 

*Diverse uitstappen waaronder 

een  concentratiekamp in 

Weimar. 



Wat na het secundair? 

 



SPECIALISATIEJAAR  

REGULIER  DUAAL 

specialisatie Tuinaanleg en – onderhoud Tuinaanlegger / 

groenbeheerder  

 

Florist 

 

Mecanicien tuin-, park- en 

bosmachines 

 

 



Wat na het secundair? 

TUINAANLEG  EN - 

ONDERHOUD 



Specialisatiejaar Tuinaanleg en -onderhoud 

 

   Diploma secundair onderwijs = mogelijkheid om een eigen zaak te starten 





 



Wat na het secundair? 

DUAAL tuinaanlegger / 

groenbeheerder   



Wat is duaal leren? 

 

Verwerven van vaardigheden op school 

en op de werkvloer. 

 

 * Leerling werkt en studeert via 

 arbeidsovereenkomst. 

 

 * Van 1 september tot 30 juni 

 

 



Waarom kiezen voor duaal leren. 

 

* Ontwikkelen van extra vaardigheden: 

 - Gepast communiceren 

 - Feedback vragen 

 - Werken met deadlines 

 - …… 

* Opdoen van werkervaring 

* Na je studies vind je makkelijker een   

job 



Welke partners 

 

* De leerling 

 - Arbeidsrijpe of bijna arbeidsrijpe    

           jongeren 

 - Worden voorgedragen door de  

   klassenraad 

* Onze school: De wijnpers 

 - Vakleerkracht en leerkracht PAV 

 - Trajectbegeleider van de school 

* De onderneming 

 - Werkgever 

 - Mentor op het bedrijf 

 

 



Hoe kan je deelnemen? 

 

- De leerling stelt zich kandidaat. 

- Klassenraad geeft advies of lln klaar 

is voor duaal leren. 

- Trajectbegeleider van de school en 

lln gaan op zoek naar werkplek. 

- Intakegesprek tussen verschillende 

partners. 

- Afsluiten van arbeidsovereenkomst 

tussen de partners. 



Eindresultaat 

 

     

 duaal leren Tuinaanlegger –  

  Groenbeheer 

   = 

 specialisatiejaar Tuinaanleg en -

  onderhoud 

   = 

 Diploma secundair onderwijs 



Lesrooster op school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lln nemen deel aan projectweek 

bosbouw 

 

LESROOSTER  12 u  

Lichamelijke opvoeding 2 u 

Wiskunde 2 u  examen  

Frans  2 u  

Godsdienst / LBV  2 u  

Project Algemene Vakken   4 u  examen 

Tuinaanlegger / groenbeheer  4 u  examen 




