
- Diploma secundair bij voorkeur in het studiegebied Land- en Tuinbouw of Auto

- Diploma vanuit andere studiedomeinen: enkel na een gunstige beslissing van 
de toelatingsklassenraad

Jouw toekomst na TLBM

De Se-n-Se richtingen van Tectura Gent- 
centrum bieden bijna 100% werkzekerheid 
in de sector. Tectura Gent-centrum 
biedt maar liefst 3 Se-n-Se-opleidingen 
uit de top 5 aan die als best scorende 
richtingen vermeld worden. Onze Se-n-Se 
‘Agro- en groenmechanisatie’ hoort tot 
die top 5. Een job als allround technieker 
voor landbouwmachines ligt dus voor 
het rapen. 

Andere carrièremogelijkheden zijn: 
bestuurder van landbouw- ,bosbouw- , 
tuinbouw- en grondverzetmachines, 
bedrijfsleider van een land- of 
tuinbouwbedrijf, after-sales medewerker, 
magazijnbeheerder, vertegenwoordiger, 
etc.

Wist je trouwens dat deze Se-n-Se ook 
een waardevolle tussenstap kan zijn voor 
een professionele bacheloropleiding? 
Je kan dankzij dit diploma met een 
gerust gemoed starten in de bachelor 
Landbouwmechanisatie aan Vives 
Roeselare of Thomas More Geel. 

https://tectura.be/Studieaanbod/agro-en-groenmechanisatie
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Dit is het Toelatingsvoorwaarden

Dit doen wij extra voor jou

Op Tectura Gent-centrum vinden we dat 
er geen betere plek is om te leren dan 
de werkplek. Zowel in onze duale als 
reguliere Se-n-Se-richtingen organiseren 
we zoveel mogelijk leermomenten 
buiten de schoolmuren. Denk aan 
stage, werkplekleren, praktijkdagen of 
bedrijfsbezoeken. 

Niet alleen realiseer je op die manier 
de leerdoelen, de leerstof en de 
opgedane vaardigheden blijven ook 
veel beter plakken. Als student van deze 
richting ga je gedurende een aantal 
stageblokken aan de slag bij één van de 
vele landbouwconstructeurs in België. 
We combineren dit met praktijkdagen 
waarbij de verschillende machines 
en combinaties op het veld worden 
afgesteld. 

Samenwerking, innovatieve projecten, 
een breed netwerk en toegang tot het 
nieuwste materiaal: dat is de sterkte van 
deze Se-n-Se op Tectura Gent-centrum. 

Programma In deze studierichting heb je zowel theoretische als 
praktische vakken. Onze gedifferentieerde lesmethode 
motiveert jou om nog een versnelling hoger te 
schakelen. Dankzij een ruim aanbod uren stage maak 
je kennis met de bedrijfswereld. Extra troef: op al die 
bedrijven krijg je ook de mogelijkheid om in contact

te komen met indrukwekkende oogstmachines zoals 
maaidorsers, hakselaars, etc. 

Naast de stage brengen we ook regelmatig een bezoek 
aan diverse binnenlandse constructeurs en importeurs. 

AGRO- EN 
GROENMECHANISATIE
(TLBM)

Het Se-n-Se Agro- en groenmechanisatie is ook wel 
gekend als Landbouwmechanisatie. Ben je onder de 
indruk van het arsenaal aan blinkende machines en 
tractoren op landbouwbeurzen? Ben je geïnteresseerd 
in de mechaniek die achter al die agrarische 
krachtpatsers zit? Na deze opleiding hebben tractoren 
en landbouwmachines helemaal geen geheimen meer 
voor jou. Je kent hun werking en kan hen probleemloos 
afstellen en onderhouden. Klaar voor een job als allround 
technieker in de brede agrarische sector! 
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Project landbouwmechanisatie / 
Stage

10 weken - 3 
dagen per week

https://tectura.be/Studieaanbod/agro-en-groenmechanisatie/

