
DE JOB VAN JE LEVEN

Constructiebedrijven
Distributiebedrijven
Landbouwbedrijven
Technische werkplaatsen en ateliers
…

Professionele bachelor Agro- en Biotechnologie > afstudeerrichting Landbouw > keuzetraject Landbouwmechanisatie > Geel

PLUK DE VRUCHTEN VAN JE TECHNISCHE
KENNIS

Jij vindt techniek mateloos boeiend.
Enbent gefascineerd door de werking van landbouwtractoren en -machines.
Je start je opleidingmetwetenschappelijke basisvakken zoals milieu en natuurkunde.
Gaandewegverdiep je je inmaterialenleer en ontwerptechniek.
Jekrijgtde kans omzelfnieuwe machines in elkaar te zetten.
Jestelt diagnosesenvoert onderhoud uit.
Jedraaitmee op Agribex, de grootste landbouwbeurs van België.
Als specialisatie kies je voor akkerbouwmachines of rundveemachines.
Jestage loop je bij een mechanisatiebedrijf.
Afgestudeerd? Dan kan je meteen aan de slag alsonderhoudstechnicus.
Of je start als werkplaats-ofcommercieel verantwoordelijke.
Al onze studenten vindenbinnen de drie maanden een job.
Toch lieververder studeren? Na een schakelprogramma kan jealtijdbeginnen aan een master.

Landbouwmechanisatie

MET DE TREKKER IN HET
AUDITORIUM

In onze opleiding
Landbouwmechanisatie volg je de
nieuwste technieken van op de
eerste rij. We rijden de trekkers en
machines tot in het auditorium zodat
jij er van dichtbij kunt mee
kennismaken. Fabrikanten komen met
de nieuwste technologieën graag bij
ons langs.

ECHTE PRAKTIJK

Om de praktijk echt te leren krijg je de
kans om nieuwe machines te
assembleren. De onderdelen en de
anderstalige handleiding komen recht
uit de fabriek. Jij gaat aan de slag om
de machine getest en gebruiksklaar af
te leveren aan de klant.

OPLEIDING IN JE LATERE
WERKOMGEVING

Een hele week opleiding in een fabriek
van landbouwmachines. Ideaal om de
bestaande én de nieuwste machines
te leren kennen en te zien hoe de
onderdelen worden gemonteerd en
afgesteld. Maar ook een serieuze
kennismaking met je latere
werkomgeving.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/ba-lm-ge

Tom Heylen
Opleidingscoördinator
+ 32 14 74 10 57
tom.heylen@thomasmore.be

fb.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE/

Campus Geel
Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel

#wearegeel

thomasmore.be/geel

https://www.thomasmore.be/ba-lm-ge
https://www.facebook.com/AgroEnBiotechnologie.ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/geel


OPBOUW

Fase 1 | Je start in het eerste semester met een aantal wetenschappelijke basisvakken: bodemkunde en bemesting, plant, toegepaste
natuurkunde. We geven hierbij telkens ruimte voor toepassingen naar de landbouwmechanisatiewereld.

Fase 2 | Als student Landbouwmechanisatie vergroot je je technische bagage met elektronica, diagnostiek, montagetechniek en
sturingstechniek. Kennis die je kan toepassen bij de afstelling en het onderhoud van landbouwmachines en, afhankelijk van een extra
keuzepakket, akkerbouwmachines of rundveemachines. Vanaf het tweede semester start je stage.

Fase 3 | In de laatste fase finaliseer je je stage en diep je je kennis en vaardigheden verder uit in je keuzepakket, maar ook in meet- en
regeltechniek, automatisatie en onderhoudstechnieken. Je sluit af met het maken van een bachelorproef.

Fase 1 2 3

ALGEMEEN / BASISWETENSCHAPPEN

Algemene Chemie 3

Toegepaste Natuurkunde 3

Bodem en Plant 6

Dier en Habitat 6

Leven op microniveau 6

Onderzoeks- en communicatievaardigheden 6

Technologie 6

Sectorverkenning 3

Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling 3 3 3

Gegevensanalyse 6

Agrarische wetgeving 3

Ondernemendheid 6

BASISVAKKEN LANDBOUWMECHANISATIE

Agro-Techniek 6

Teelten en Mechanisatie 6

Technische vaardigheden 6

Elektronica 3

Fase 1 2 3

Diagnostiek en Mobiele Hydraulica 6

Sturingstechniek 3

Ontwerpen en Montagetechniek 6

Werkhuistechnieken 3

Digital Farming en Machines 6 6

Tectua 3

Meet- en regeltechniek 3

Bedrijfsontwikkeling 3

Werkhuis en Onderhoudstechniek 3

Tectua en Workshops 6

Verkoop en Prijsbepaling 3

Bedrijfsstage landbouwmechanisatie 15 15

Bachelorproef landbouw 6

KEUZEPAKKET AKKERBOUWMACHINES

Akkerbouwtechniek 3 6

KEUZEPAKKET RUNDVEEMACHINES

Veehouderijtechniek 3 6

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje.
Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open
lessen, rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken
en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be
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