
DEPARTEMENT AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE 



GEPASSIONEERDE 
LEERKRACHTEN

AANDACHT VOOR 
LEERLINGBEGELEIDING

VLOT
BEREIKBAAR

MODERNE 
INFRASTRUCTUUR

EIGENTIJDSE 
OPLEIDINGEN

GEZELLIGE 
SFEER

ONZE SCHOOL



VOEDING EN HORECAAGRO- EN BIOTECHNOLOGIEWETENSCHAPPEN EN 
TECHNIEK

ONZE SCHOOL

BIO WETENSCHAP DIERENZORG LANDBOUW

DEELTIJDS ONDERWIJS



In de studierichting LANDBOUW wordt de
landbouwsector uitgediept en leer je wat een
moderne landbouwer nodig heeft. Naast een
sterke technische vorming wordt de nadruk
vooral gelegd op de landbouwpraktijk.

Technische en praktische vakken vormen de
basis voor heel wat kennis in verband met
dierenverzorging en -gezondheid, fokkerij en
selectie, plantenvoeding en -groei, motoren en
landbouwmachines, lassen, ...



Net zoals in de studierichting landbouw
wordt in LANDBOUWTECHNIEKEN de
landbouwsector uitgediept. Je leert alles
over de bouw, verzorging en huisvesting van
landbouwdieren. Ook plantenvoeding en
landbouwmechanisatie komen aan bod.

Bovendien verwerf je heel wat theoretische
kennis vanuit een wetenschappelijke
benadering, zodat je voorbereid bent op het
hoger onderwijs.



LANDBOUW is een studierichting gericht op de
arbeidsmarkt. Je verwerft kennis vanuit een
praktische benadering en vanaf het vijfde jaar ga
je één dag per week op stage in een bedrijf.

LANDBOUWTECHNIEKEN is een studierichting
met dubbele finaliteit: ze bereidt je voor op de
arbeidsmarkt. Je bent na deze opleiding ook in
staat om een leidinggevende job uit te oefenen in
de landbouwsector. Daarnaast biedt deze
richting eveneens de mogelijkheid tot
doorstroom naar het hoger onderwijs.
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LANDBOUWTECHNIEKEN

Bacheloropleidingen in de wetenschappelijke sector

Agro- en biotechnologie met afstudeerrichtingen: 
• Landbouw
• Landbouwmechanisatie
• Tuinbouw

Andere opleidingen met een wetenschappelijke insteek:
• Lerarenopleiding
• Laborant



ADRES
KOGEKA - Sint Jozef Geel
Technische schoolstraat 52
2440 Geel
014 57 85 50

E-MAIL + WEBSITE
peter.ceusters@kogeka.be
www.kogeka.be/sintjozef

SOCIAL MEDIA
Check onze facebook- of
instagrampagina voor het
laatste nieuws.
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