
TSO - Tuinbouw 

2e graad: 

- Plant- dier- en milieutechnieken 
 

3e graad: 

- Planttechnische wetenschappen 

- Natuur- en groentechnische wetenschappen 



PLANT-, DIER- EN 

MILIEUTECHNIEKEN   

(3 - 4TP) 



LEER-

PROGRAMMA       

3 - 4TP 



LEER-

PROGRAMMA       

3 - 4TP 

Algemene vakken: 23u 



LEER-

PROGRAMMA       

3 - 4TP 

Specifieke vakken: 11u 



DRIE PIJLERS  

 

 

 

 

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 



DRIE PIJLERS  

 

 

 

 

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 



DOEL 

 Praktijk gekoppeld aan theorie  

 De leerlingen krijgen een inleiding in 

plant-, dier- en milieutechnieken 

 

 

 

 

WAT NA DE 
TWEEDE GRAAD? 

PLANTTECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN 

NATUUR- EN GROEN- 
TECHNISCHE 

WETENSCHAPPEN  



GIA’S /GWP TWEEDE GRAAD 

 GWP Bokrijk 3TP (Bezoek insectenmuseum, 
natuurhulpcentrum, biotoopstudie, natuurpark 
Hoge Kempen) 

 GWP Amsterdam 4TP (stadswandeling, fietsen, 
bezoek tuinen, …) 

 Weefselkweek 4TP 

 Tweejaarlijks bezoek bloemenpark Keukenhof 
3TP/4TP 

 Tweejaarlijks bezoek plantentuin in Meise 3TP/4TP 

 Project  natuur in de stad 4TP 

 Praktijkdag schapen 4TP 

 Bezoek Agriflanders 3TP/4TP 

 …. 
 

 

 

 

 



PLANTTECHNISCHE 

WETENSCHAPPEN      

(5 - 6TP) 



LEER-

PROGRAMMA 

5 - 6TP 



LEER-

PROGRAMMA 

5 - 6TP 

Algemene vakken: 21u 



LEER-

PROGRAMMA 

5 - 6TP 

Specifieke vakken: 13u 



Planttechnische wetenschappen 

 Planttechnieken: 

- Plantendelen anatomisch beschrijven en de belangrijkste 

factoren die de groei en ontwikkeling van de plant beïnvloeden 

beschrijven 

- Principes van klimaatregeling in functie van gewenste 

toepassing verklaren 

- De belangrijkste opbouw en afbraakreacties in de plant 

weergeven 

- De voornaamste plantenhormonen, hun werking en hun 

toepassing omschrijven 

- Voedingselementen  

- Analyse substraat en bemestingsanalyses 

- pH en EC definiëren, meten, beïnvloeden 



Planttechnische wetenschappen 

 Planttechnieken praktijk: 

- Respectvol omgaan met planten, dieren en milieu 

- Vermeerderen van planten en hierbij producten en materialen 

gebruiken met het oog op maximaal rendement 

- Verzorgen van gewassen met het oog op optimale productie 

en/of specifieke toepassingen en de gewasverzorgings-

technieken verantwoorden 

- Een volledige teelt beschrijven, plannen en uitvoeren 

- ... 



Planttechnische wetenschappen 

 Tuinaanleg en –onderhoud + praktijk: 

- Materiaal- en machineleer 

- Diverse tuinstijlen herkennen 

- Basisbegrippen van topografie kunnen toepassen 

- Opstellen van een eenvoudig beplantingsplan 

- Grondbewerkingen bij groenaanleg kunnen toelichten en 
uitvoeren 

- Tuinen, grasvelden en groene ruimten aanleggen en 
onderhouden 

- De belangrijkste ziekten en plagen herkennen en beschrijven 

- Bepalen welke gewasbeschermingstechnieken moeten toegepast 
worden en kunnen uitvoeren 

- De bouw van enkele constructies in functie van het doel 
verantwoorden (serres, schaduwhal, ...) 

- ... 

 

 



Planttechnische wetenschappen 

 Plantmanagement: 

- Een minimale bedrijfsadministratie uitvoeren 

- Leren telen met maximaal rendement en diverse 

reglementeringen uitvoeren 

- Kostprijsberekingen leren maken 

- Opmaken van een eenvoudige werkplanning en nacalculeren 

met behulp van gepaste software 

- ... 

 



Planttechnische wetenschappen 

 Plantenkennis: 

- Planten herkennen en benoemen volgens een 

nomenclatuurlijst 

- Aan de hand van morfologische kenmerken in verschillende 

seizoenen en/of stadia planten herkennen 

- Planten indelen in verschillende plantengroepen 

- ... 



GIA’S /GWP 

 Bezoek Arboretum Wespelaar 5TP/6TP 

 Bezoek NIRAS – ISOTOPOLIS 5TP 

 GWP Parijs 5TP   

 GWP Berlijn/Keulen 6TP  

 Praktijkweek 5TP  

 Bedrijfsbezoek boomkwekerij 5TP/6TP 

 Bespreking invasieve planten 5TP/6TP 

 Stage:  5TP: 1 week  6TP: alternerende stage 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluatie 

 4 x Dagelijks Werk (DW1, DW2, DW3 en DW4) 
 

 2 x Examens (EX1 en EX2) 
 

 De puntenverdeling op praktijk: de leerling wordt 

minimum op 3 praktijklessen beoordeeld per DW. 

 5TP: 1 projectweek + 1stageweek 

 6TP: GIP + alternerend stage  



NATUUR- EN 

GROENTECHNISCHE 

WETENSCHAPPEN      

(5 - 6TNG) 



LEER-

PROGRAMMA 

5 - 6TNG 



LEER-

PROGRAMMA 

5 - 6TNG 

Algemene vakken: 21u 



LEER-

PROGRAMMA 

5 - 6TNG 

Specifieke vakken: 21u 



Natuur- en groentechnische wetenschappen 

 Ecologie: 

- Belangrijkste omgevingsfactoren, zowel biotische 

als abiotische factoren, van een ecosysteem 

herkennen (via veldwerk) en benoemen 

- Inzicht hebben inheemse ecosystemen  

- Inzicht hebben in de gevolgen van de invloed van 

menselijke activiteit op natuurlijke systemen 

- Duurzame ontwikkeling 

- ... 

 



Natuur- en groentechnische wetenschappen 

 Biotoopstudie: 

- Fauna en flora herkennen, determineren en 

benoemen 

- Waarnemen en bestuderen van fauna en flora 

- Basiskennis van verschillende inheemse biotopen 

met hun aanwezige fauna en flora 

- Biotopen herkennen en benoemen 

- ... 

 



Natuur- en groentechnische wetenschappen 

 Natuur- en landschapsbeheer: 

- Voeling hebben met de sector van natuur- en 

groenbeheer en aanverwante sectoren 

- Technieken beheersen om de biodiversiteit in 

verschillende inheemse biotopen te optimaliseren 

- Aanwenden en integreren van natuurkennis in 

parken en verstedelijkte gebieden 

- ... 

 



Natuur- en groentechnische wetenschappen 

 Natuurbeheer praktijk: 

- Veilig, hygiënisch en milieubewust werken conform 

de nota welzijn op het werk 

- In de omgang met dier, plant en mens met zin voor 

duurzaamheid en verantwoordelijkheid handelen 

- Doelgerichte beheersmaatregelen uitvoeren 

(graslandbeheer, bosbeheer, ...) 

- Gebruiken en onderhouden             

van materiaal en machines  

- ... 

 



Natuur- en groentechnische wetenschappen 

 Groenmanagement: 

- Ecologisch denken en handelen, rekening 

houdend met de wettelijke aspecten 

- Elementaire leidinggevende vaardigheden 

toepassen 

- Overzicht hebben van 

tewerkstellingsmogelijkheden                                

en vervolgopleidingen 

- ... 

 



Werkvormen en evaluatie 

 Theorielessen 

 Groepswerk 

 Presentaties 

 Praktijkinitiatie 

 Veldexcursies 

 

Evaluatie bestaat uit kennis, inzicht,         

toepassing, synthese en analyse.  

 



Evaluatie 

 4 x Dagelijks Werk (DW1, DW2, DW3 en DW4) 

 
 

 2 x Examens (EX1 en EX2) 
 

 

 5e jaar: 1 week stage 

 6e jaar: GIP en stage (2 blokken) 



GIA/GWP 

 Projectweek Dijlevallei (5TNG) 

 



GIA/GWP 

 Projectweek Vielsalm (5TNG) 

 



GIA/GWP 

 GIA Kust  

 



GIA/GWP 

 GIA’s 

- Vogeltrek  

- Het Vinne  

- Gidsbeurten 

- ... 

 



GIA/GWP 

 Projecten 

- Wilgenhutten bouwen provinciaal domein Kessel-Lo 

 



GIA/GWP 

 Projecten 

- Waterkwaliteit schoolvijver bepalen (5TNG) 



Initiatieven 

 Praktijk: 

- Provinciaal domein Kessel-Lo 

- Natuurpunt Herent 

- Natuurpunt Wijgmaal 

- Stad Leuven 

- Natuurgebied Doode Bemde 

- Agrobeheercentrum 

- … 



VRAGEN? 
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