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Beroepsopleiding 

7e jaar 

Veehouderij en land-

bouwteelten 

Domein Land-, 

tuinbouw en  

milieu 

Wat na Veehouderij en land-

bouwteelten? 

Bij het succesvol beëindigen van het zevende 
jaar ‘veehouderij en landbouwteelten’ wordt 
jouw studiegetuigschrift van de derde graad 
secundair onderwijs omgezet in een diploma. 
Je kan op verschillende manieren aan de slag: 

 zelfstandig ondernemer in de veehoude-
rij, akkerteelten, landbouwmechanisatie, 
veehandelaar, handelaar in veevoeders, 

 technisch medewerker bij bedrijven ge-
specialiseerd in de verkoop en de ver-
werking van landbouwproducten of toe-
levering van grondstoffen, 

 medewerker bij openbare diensten, zo-
als proefcentra, mestbank, melkcontro-
le, 

 bedrijfsverzorger (waarbij je een korte 
of lange periode een bedrijfsleider ver-
vangt). 

Een aantal leerlingen studeert nog verder. 

Een overzicht van je alle mogelijkheden vind 
je op de site ‘onderwijskiezer’. 

 

www.bernardustechnicum.be 

http://www.onderwijskiezer.be/secundair/sec_detail.php?detail=454


Veehouderij en landbouw-

teelten 

Studieprofiel 

Tijdens het specialisatiejaar ‘veehouderij en 
landbouwteelten’ doe je veel praktijkervaring 
op in akkerbouw en veeteelt. Je wordt opge-
leid tot technisch medewerker of bedrijfsver-
zorger. Zo kan je na enkele jaren ervaring 
zelfstandig een landbouwbedrijf leiden als 
veehouder en / of akkerbouwer.  

Je krijgt een beperkt aantal uren algemene 
vakken, zodat voldoende tijd overblijft voor 
je specialisatie met aandacht voor praktijkoe-
feningen, projectwerk en stages. 

 Je leert de bedrijfsadministratie voor 
een land- of tuinbouwonderneming bij-
houden en bedrijfscommunicatie uitvoe-
ren. Je verwerkt de nodige wetgeving. 

 Je vervolmaakt je in het gebruiken, be-
dienen, afstellen, onderhouden van 
landbouwmachines en -installaties. 

 Je doet ervaring op in het opstellen en 
uitvoeren van een teeltplanning, in het 
commercialiseren van akkerbouwpro-
ducten. 

 Je leert de verzorging van de landbouw-
huisdieren van A tot Z opnemen. 

 

 

Lessenrooster 

Veehouderij en  

landbouwteelten 

 

 

Wie kan starten? 

De leerlingen uit de derde graad 

‘landbouw’ (BSO) of uit ‘dier- en landbouw-

technische wetenschappen’  (TSO) hebben de 

logische voorbereiding. Ook leerlingen uit het 

domein ‘toegepaste wetenschappen’ die de 

studierichting ‘biotechnische wetenschappen’ 

hebben gevolgd, kunnen dit zevende jaar 

aanvatten. 

Vanuit een andere studierichting is de over-

gang naar ‘veehouderij en landbouwteelten’ 

in de meeste gevallen niet logisch, maar de 

toelatingsklassenraad kan elders verworven 

competenties in positieve zin laten doorwe-

gen. Je kan uit een andere richting overstap-

pen naar de derde graad landbouw, als je 

over de nodige interesse en vaardigheden be-

schikt. 

  

 

 7des 

Godsdienst 2 

Frans 2 

Informatica/toegep. Economie 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Project Algemene Vakken 4 

Wiskunde 2 

Beheer veehouderij 4 

Landbouwteelten 3 

Stage veeteelt 7 

Bedrijfsadministratie 2 

Veehouderij 2 

TOTAAL LESUREN 32 


