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Technische modules
- aanleggen van een fruitaanplanting
- gewasverzorging: snoei, bemesting, 

gewasbescherming
- groeibeïnvloeding en vruchtzetting
- oogsten
- koelen en bewaren
- vermeerderingstechnieken
- klimaatsbeïnvloeding
- telen van kleinfruit, steenfruit
- motorenleer en onderhoud machines
- lastechnieken
- nevenactiviteiten op een fruitbedrijf: verwerking, 

toerisme, …

Management modules
- bedrijfsbeheer: boekhouding, financiering, 

verzekering, vergunningen, pachtwetgeving, VLIF, 
fiscaliteit,...

- sociale wetgeving: sociale administratie, 
seizoensarbeid, arbeidsongevallenverzekering, 
inspecties en sanctioneringen, …..

- personeelsmanagement: leiding geven, 
communiceren, ergonomie, omgang vreemde 
culturen, arbeidsorganisatie, werving, beoordelen 
van personeel, stressbeheersing, …

- commercialisatie en marketing
- administratie en informatisering in de 

tuinbouw: ICT, elektronisch communiceren 
met veiling, sociale secretariaten, lastenboeken, 
computerboekhouding, ...
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Hoe werkt Se-n-Se ?
Eigen aan deze opleiding is dat ze sterk gericht is op de 
arbeidsmarkt. ‘Werkplekleren’ (stages) vormt een essentieel 
onderdeel van het programma.

Je wordt opgeleid  tot: 
- bedrijsleider in het eigen (ouderlijk) bedrijf
- werknemer om een leidinggevende rol te vervullen:

- in productiebedrijven in de land- en tuinbouw;
- bedrijven uit de dienstensector;
- de aanverwante toeleveringssector.

Dit wordt bereikt door: 
- het je bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel 
- de overgang van de school naar het bedrijf te vergemak-

kelijken door seminaries, bezoeken en stages. 
- het bijbrengen van Beroepsgerichte kennis.

Opmerking: de kennismaking en samenwerking met het 
bedrijfsleven via stage en seminariebezoeken verhoogt de 
praktijkgerichtheid van de afdeling.

Vereiste vaardigheden  
en persoonlijkheidskenmerken:
Zelfstandig problemen aanpakken door het verwerven van 
volgende attitudes:

- interesse vertonen en leergierigheid;
- initiatief durven nemen en doorzettingsvermogen tonen;
- verantwoordelijkheid durven opnemen  

en een gemotiveerde beslissing kunnen nemen;
- risico’s kunnen inschatten;
- kostenbesparend en kostenbewust werken;
- bereidheid tot permanent leren en/of herscholen;
- zowel schriftelijk als mondeling kunnen rapporteren  

en evalueren;
- probleemoplossend kunnen werken;
- in teamverband kunnen functioneren;
- milieubewust denken en handelen.

Wat is Se-n-Se ?
- Secundair-na-Secundair (afgekort: Se-n-Se)  

vervangt het 7de specialisatiejaar TSO.
- Het is het derde leerjaar van de derde graad TSO,  

een specialisatiejaar binnen het studiegebied  
Land- en Tuinbouw.

- Nieuw is dat je kunt instappen op twee momenten, 
namelijk 1 september of 1 februari. 

- Se-n-Se wil je mogelijkheden zowel naar tewerk-
stelling als naar hogere opleidingen bevorderen.

Voor wie is Se-n-Se ?
- Se-n-Se Bedrijfsleider in de fruitteelt is een 

verderzetting voor leerlingen uit de derde graad 
TSO Tuinbouwtechnieken en voor de leerlingen 
van 7de BSO Specialisatiejaar Tuinbouwteelten, 
Groenbeheer en –verfraaiing, Bloemsierkunst, 
Gespecialiseerd dierenverzorging, …

- Ook zonder een vooropleiding land- en tuinbouw 
kan je instappen op grond van een toelatingsproef 
die door de toelatingsklassenraad wordt 
beoordeeld.
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