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begrijpenbodem
leerlijn

analyseren
beheren

veld
bodemlabo

ecologie & duurzaamheid
bodemkunde
bemesting
projectgericht in:

biotoopstudie 1
groenbeheer basis & specialisatie
natuurmanagement
boomverzorging



plant

plant
leerlijn

&
habitat

cultuur

&

plantkunde
plant & habitat 1, 2, 3 & 4
plantpraktijk & -kwaliteit
plantenbescherming 1 & 2
plant & techniek

beplantingsplannen
de juiste plant op de juiste plaats!

natuur



materialen

aanleg
leerlijn

&techniek

privé
& openbaar

nature based solutions

materialen
opmetings- & visualisatietechnieken
aanlegtechnieken 

basis
specialisatie

groenmechanisatie in aanleg



Tuin, park, stad, natuur

beheer
leerlijn

&landschap

techniek

micro, meso & macro

& advies

natuurbeheer
bosbeheer
groenbeheer basis & specialisatie
natuurmanagement
groenmechanisatie in beheer
GIS
urban forestry

boomverzorging
bomenplan

management



competenties

management
leerlijn

21
eeuw

opstart
bedrijf

project ondernemingszin
kostprijsanalyse
bedrijfsmanagement
economie e

&
ondernemingszin

innovatie



urban

focus

&

forestry

ETT

focus op stedelijk bomenbeheer
uniek in Vlaanderen
doorschakeling naar European Tree 
Technician/Manager (postgraduaat) ETW



focus

professionalisering
aanbieden van 3 volwaardige stages en 
werkveldverkenning doorheen de 
verschillende opleidingsfasen

werkveld



inter-

focus

internationale projectweek
2x buitenlandse groenreizen
mogelijkheid internationale stage

nationalisering



openbaarjobs
groen

tuinaanleg
-beheer

&

boom-
verzorging

natuur-
sector

goede tewerkstelling
jobinhoud strookt met opleiding
sterk veranderende sector



openbaar
jobs groen

natuur-
sectortuinaannemer

middenkader openbare groendienst
verantwoordelijke landschapszorg
Medewerker in:

plantengroothandels
plantenkwekerijen
zaadbedrijven
meststofbedrijven
plantenbeschermingsbedrijven

medewerker bij:
Agentschap Natuur en bos
Regionale landschappen
bosgroepen
Vlaamse Landmaatschappij

boomverzorger
zaakvoerder in:

tuincentrum
agrarisch dienstverlenend bedrijf

leerkracht in secundair agrarisch 
onderwijs



kleine groepen

Roeselare
nauw contact  docent 

specialisatie meer dan
studerentechniek

&

veel praktijk &
toegepaste theorie

vanaf dag 1
richtingspecifiek

(zie focuspunten)


