
K e u z e g i d s  2 0 2 2 / 2 0 2 3

Info voor de eerste en tweede graad: 1ste tot 4de jaar secundair

K I E S  V O O R  W E T E N S C H A P  &  T E C H N I E K  ·  K I E S  V T I B R U G G E

Auto
Bouw · Hout
Elektriciteit

Grafische Communicatie
Podiumtechnieken 

Schilderwerk & Decoratie

Crossmediatechnieken
Mechanica

Mechatronica 

Technologische 
Wetenschappen 
& Engineering



Méér dan 
gewoon les!
We prikkelen de nieuwsgierigheid 
en de ontdekkingsdrang van onze 
leerlingen met educatieve en 
ontspannende activiteiten!
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Kies voor techniek en

maak werk van jouw toekomst.

Apps, domotica, wearables, waterstofauto’s, … Onze leefwereld verandert 

in sneltempo. Innovatieve toekomstvisies en technologieën beïnvloeden

voortdurend de manier waarop we communiceren, werken en leven. 

Een uitdaging! Want ook binnen het onderwijs is die dynamiek voelbaar. 

Het VTI Brugge streeft naar de ideale combinatie van klassieke vakkennis en 

21st century skills. Zo delen onze leerkrachten hun knowhow in een hightech-

leeromgeving. Samen met uw zoon of dochter maken wij werk van de toekomst.

In deze handige keuzegids delen wij onze toekomstvisie en krijgt u een 

overzicht van alle afdelingen. Vragen of twijfels? Neem contact op of kom 

langs tijdens een van onze infomomenten. Wij geven u graag extra advies.

Julie Houwen   Wim Vanhoutte

Campusdirecteur	 	 	 Campusdirecteur

Zandstraat	 	 	 Vaartdijkstraat

Campus Vaartdijkstraat
• Auto
• Elektriciteit 

& Podiumtechnieken
• Mechanica
• Mechatronica 
• Technologische Wetenschappen 

& Engineering. 
Het internaat bevindt zich op deze 
campus. 

VTI Brugge
Campus Vaartdijkstraat
Campusdirecteur	Wim	Vanhoutte
Vaartdijkstraat 3 · 8200 Brugge 
Tel. 050 33 35 02

Campus Zandstraat
• Bouw
• Grafische Communicatie  

& Crossmediatechnieken
• Hout
• Schilderwerk & Decoratie

VTI Brugge
Campus Zandstraat
Campusdirecteur	Julie	Houwen
Zandstraat 138 · 8200 Brugge
Tel. 050 45 79 70
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VTIBRUGGE
telt 2 campussen
Onze verschillende afdelingen zijn verspreid 
over de Campus Vaartdijkstraat en de 
Campus Zandstraat. Het algemene eerste 
jaar vind je in beide campussen terug.



In onze eerste graad!

Schilderwerk en Decoratie
Kleur-,	verf-	en

behangtechnieken

Mechanica

Passie	voor
metaal	en	machines

Auto
Motoren	in	de	

hoogste	versnelling

Hout

Liefde voor hout
in al zijn aspecten

Bouw

Van dorpel tot dak,
bouwen mijn vak

Liefde voor wiskunde,
wetenschap en engineering

Technologische
Wetenschappen
& Engineering

Gebeten	door	techniek,	
elektriciteit	en	engineering

Mechatronica
Grafische Communicatie

Creatief	communiceren	met	tekst	en	beeld

Crossmedia

Digitale creaties online

Podiumtechnieken
Klank, licht en spektakel

Elektriciteit

Alles	onder	stroom

Een
STEVIGE basis

11straffe  
richtingen!& 
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Samen sterker Hightech girls & Science boys
Ben jij een meisje met interesse voor techniek? Laat je niet afschrikken! Wist je dat meer en meer meisjes een technische richting 
kiezen? Je bent heus niet alleen. Jongens en meisjes streven hier samen aansluitende doelen na in een toffe leeromgeving. Onze 
leerkrachten hebben oog voor elk talent. Wist je dat alle meisjes op onze school samen elke maand een leuke activiteit doen, "Girls only"!

VTIBRUGGE bereidt je voor op de uitdagingen van morgen!
Als toekomstverkenner
De beste vakman is er een die zich 
levenslang blijft specialiseren. VTI Brugge 
bouwt een brug voor beginners 
tussen de school en het bedrijfsleven. 
Bedrijfsbezoeken en blokstages zijn een 
ideale springplank naar de arbeidsmarkt.

Als keuzebegeleider 
Te veel opties, te weinig tijd? Wij 
begeleiden zowel ouders als leerlingen 
bij het maken van de juiste studiekeuze. 
Samen gaan we op zoek naar de richting 
die het best aansluit bij de talenten 
van elke leerling, zodat we die optimaal 
kunnen ontplooien. 
Ook tijdens het studietraject bieden 
wij zorg en tussentijdse begeleiding 
op maat. Ons einddoel?
Werk maken van jouw toekomst.

Als kwaliteitsbewaker
VTI Brugge maakt deel uit van de 
scholengemeenschap Sint-Leonardus 
en zet sterk in op toekomstgericht 
leren en verliest de fundamentele 
vakkennis daarbij nooit uit het oog. 
Onze leerkrachten zijn specialisten uit 
het veld, onze werkplaatsen zijn veilige 
en stimulerende leeromgevingen. Naast 
vakkennis en vaardigheden werken we 
ook aan competenties als initiatief nemen, 
samenwerken, probleemoplossend en 
kritisch denken. De beste voorbereiding 
op een wereld in verandering.



Heb jij straks
3 sterke troeven
op zak?

Bedrijven zoeken specialisten
In een wereld vol verandering zal de vraag naar technische 
specialisten alleen maar toenemen. 
Bedrijven zijn constant op zoek naar goed 
opgeleide technici. Vijf van onze opleidingen 
staan in de top tien van knelpuntberoepen.
Wij zijn dus een school met toekomstperspectief!1

2100% futureproof
Onze vakleerkrachten delen hun jarenlange knowhow met 
de leerlingen en hebben oog voor de vaardigheden van 
de 21ste eeuw. Het VTI Brugge zorgt voor je toekomst: 
werkzekerheid en hoge slaagkansen in verdere studies. 
Door de uitbreiding van het laptopproject wordt ook leren 
op afstand eenvoudiger voor iedereen.

3Talentgericht
Onze school is een katholieke dialoogschool.  
Dialoog en levensbeschouwelijke reflectie zijn voor 
ons belangrijk, mensen leren hier van en aan elkaar, 
met veel oog voor de specifieke technische talenten 
van elke leerling. Wij zetten sterk in op individuele 
begeleiding en zorg op maat. Van starter in de 
eerste graad tot vakspecialist in het laatste jaar!
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Studieaanbod
2022-2023

Legende afkortingen bij STEAM-Uitvoeringen STEAM: Science Technology Engineering Arts Mathematics

B Bouw 

BB Binnen- en buitenschrijnwerk

BI Binnenschrijnwerk en interieurbouw

BM Basismechanica 

E Elektriciteit

EI Elektrische Installaties 

EM Elektriciteit & Mechanica 

H Hout  

HBSD Hout-bouw & Schilderen-decoratie

LC Lassen-Constructie  

M Mechanica

MV Mechanische vormgeving

OA Onderhoudsmechanica Auto

PM Printmedia

RB Ruwbouw 

SD Schilderwerk en Decoratie 

SU STEAM-Uitvoeringen 

Beroepsopleiding

STEAM
Uitvoeringen

Arbeidsmarktgericht / Graduaatsopleiding
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

3d
e 

gr
aa

d 6 BB 6 BI 6 RB 6 SD 6 PM 6 MV 6 LC 6 EI 6 OA
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

5 BB 5 BI 5 RB 5 SD 5 PM 5 MV 5 LC 5 EI 5 OA
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

2d
e 

gr
aa

d 4 H 4 B 4 SD 4 M 4 E
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

3 H 3 B 3 SD 3 M 3 E
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

1s
te

 g
ra

ad 2 SU HBSD 2 SU EM
▲ ▲

1 SU

Hout Bouw Schilderen
Decoratie

Grafische 
Communicatie Mechanica Elektriciteit Auto

Campus	Zandstraat Campus	Vaartdijkstraat
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Legende afkortingen bij STEAM-Technieken en STEAM-Wetenschappen STEAM: Science Technology Engineering Arts Mathematics

AT Autotechnieken

BH Bouw- en Houttechnieken 

BT Bouwtechnieken

CM Crossmediatechnieken

ET Elektrotechnieken

GCM Grafische Communicatie en Media 

GM Grafische Media 

GT Grafische technieken

HT Houttechnieken  

ME Mechanische en elektrotechnieken 

MT Mechanische Technieken

MTR Mechatronica

PT Podiumtechnieken

ST STEAM-Technieken

SW STEAM-Wetenschappen

TWE Technologische Wetenschappen  

en engineering

TW E+ Technologische Wetenschappen 

+ Engineering

TW W+ Technologische Wetenschappen + Wiskunde

VT Voertuigtechnieken

Praktisch Technisch Theoretisch Technisch

STEAM 
Technieken

STEAM 
Wetenschappen

Hoger Onderwijs Professionele Bachelor / Graduaatsopleiding / Arbeidsmarktgericht Hoger Onderwijs/Universiteit
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

3d
e 

gr
aa

d 6 GM 6 CM 6 HT 6 BT 6 AT 6 MT 6 PT 6 ET 6 MTR 6 TWE
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

5 GM 5 CM 5 HT 5 BT 5 AT 5 MT 5 PT 5 ET 5 MTR 5 TWE
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

2d
e 

gr
aa

d 4 GT 4 HT 4 BT 4 VT 4 MT 4 ET 4 TW E+ 4 TW W+
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

3 GT 3 HT 3 BT 3 VT 3 MT 3 ET 3 TW E+ 3 TW W+
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

1s
te

 g
ra

ad 2 ST GCM 2 ST BH 2 ST ME 2 SW IW
▲ ▲ ▲ ▲

1 ST 1 SW

Grafische 
Communicatie

Crossmedia
Technieken Hout Bouw Auto Mechanica Podium

technieken Elektriciteit Mechatronica Technologische
Wetenschappen

Campus	Zandstraat Campus	Vaartdijkstraat



STEAM-domeinschool
VTI Brugge is een STEAM-domeinschool!
STEAM	staat	voor	Science,	Technology,	Engineering,	Arts	&	Mathematics.	
Meestal	spreekt	men	van	STEM,	wij	nemen	er	ook	de	Arts	bij.

STEAM-Wetenschappen, Technieken en Uitvoeringen

We leven in een door technologie 
gestuurde economie die zeer snel evolueert. 
Natuurwetenschappen, techniek, engineering, 
kunst en wiskunde staan niet los van elkaar maar 
zijn verweven kennisgebieden. Ze kennen elk 
hun eigen (r)evoluties maar beïnvloeden elkaar 
in hun ontwikkeling. De doelstelling van een 
STEAM-leeromgeving is dan ook het verwerven 
van een dieper inzicht in de samenhang tussen 
de verschillende disciplines die ze omvat. Omdat 
deze deel uitmaken van verschillende aspecten van 
ons leven, zal de STEAM-benadering op termijn 
een bijdrage leveren op het terrein van energie, 
mobiliteit, digitalisering, gezondheid; alsook in tal 
van andere domeinen.

Dit vraagt van onze jongeren dat ze blijvend 
openstaan voor de nieuwe dingen die op hen 
af komen maar ook actief helpen zoeken naar 
toepassingen, verbeteringen en vernieuwing. We 
willen onze leerlingen stimuleren om innovatief te 
zijn.

Omdat STEAM aansluit bij tal van interesses en 
gebruik maakt van diverse talenten, biedt het 
ook een antwoord op de steeds groter wordende 
diversiteit die we bij onze leerlingen aantreffen. 
Als school hebben we de opdracht om jongeren te 
begeleiden in het vinden en ontdekken van hun 
stekje in onze maatschappij. Via STEAM-projecten 
helpen we jongeren hun talenten te herkennen en 

die verder te ontwikkelen. Dit betekent concreet 
dat leerlingen gaandeweg ontdekken in welke 
disciplines ze geïnteresseerd zijn, op welke domeinen 
of competenties ze kunnen excelleren en waarvoor 
ze gemotiveerd zijn. Ook wordt duidelijk of ze een 
voorkeur hebben voor een praktische (STEAM-
Uitvoeringen) dan wel een abstracte benadering 
(STEAM-Wetenschappen) van de aangeboden 
leerinhouden. 

Zowel wetenschappelijke als artistieke processen 
vertrekken vanuit een waarneming die vragen 
oproept, vanuit een kijk naar de wereld rondom 
de lerende en vanuit verwondering. We proberen 
deze vragen correct te formuleren om er 
daarna onderzoek aan te koppelen. Binnen dat 
onderzoeksproces versterken de onderdelen elkaar 
bij het opwekken van 21ste-eeuwse vaardigheden 
zoals probleemoplossend en kritisch denken.

Binnen het uiteindelijke ontwerpproces biedt de 
STEAM-aanpak ruimte voor het toepassen van 
specifieke ontwerpvaardigheden zoals brainstormen, 
onderzoeken, ontwerpen, testen en verbeteren. 
STEAM-projecten stimuleren daarenboven 
samenwerkend leren waarbij het team én het 
individu samen verantwoordelijk zijn voor proces 
en product. Dit gaat samen met aandacht voor 
relevante sociale vaardigheden.

Onze STEAM-richtingen

STEAM-Wetenschappen

STEAM-Technieken

STEAM-Uitvoeringen

8 · VTI Brugge · STEAM-domeinschool



100% DIGITAAL
Met je eigen laptop in de klas!
Onderwijs	vandaag	wil	persoonlijke	talenten	ontwikkelen,	burgerzin	
bijbrengen,	waarden	en	normen	doorgeven,	voorbereiden	op	de	
arbeidsmarkt.	Dat	is	onmogelijk	zonder	digitale	competenties!

VTI Brugge Laptopproject

Als school willen we onze leerlingen opleiden tot fiere technisch sterke 
specialisten met een brede algemene kennis, klaar voor de toekomst. 
Daarin worden ICT-competenties steeds belangrijker. De maatschappij 
verandert razendsnel en digitale geletterdheid is een noodzaak geworden 
om niet achterop te geraken. Daarom breiden we het laptopproject verder 
uit en zullen alle leerlingen vanaf volgend schooljaar over een laptop 
beschikken, ongeacht hun opleiding.

Door het gebruik van de laptop in de klas voor algemene en technische 
vakken: 

• zijn de vernieuwde leerplannen makkelijker uit te voeren; 
• is een hedendaags leertraject eenvoudiger te volgen; 
• leren onze leerlingen omgaan met digitale informatie;
• kunnen ze op hun eigen tempo werken; 
• wordt leren op afstand eenvoudiger;  
• wordt de communicatie met het thuisfront makkelijker.
 
De laptops zijn van een uitstekende kwaliteit en kunnen gehuurd of 
gekocht worden. Wij garanderen een snelle service bij defecten. De 
specificaties van de laptops voor september worden volgens de markt 
aangepast en kunnen dus wijzigen in de komende maanden.

Je kan de infobrochure omtrent laptops in de klas raadplegen 
via www.vtibrugge.be. 

Zo gaan we samen de toekomst tegemoet!

Met leerlingen, ouders, ons 
team en alle betrokkenen 
willen we…

samen
• open communiceren
• enthousiast en kwalitatief
• samenwerken en samen leven
• blijvend leren van anderen

zorgzaam
• dat iedereen zich goed in zijn vel voelt
• dat iedereen in onze school zichzelf kan zijn
• zorgen voor elkaar
• luisteren naar elkaar
• zoeken naar oplossingen,
• vertrekkend van ieders mogelijkheden

toekomst
• je opleiden tot een fiere, technisch sterke 

specialist  met een brede algemene basis
• je klaarstomen om te werken en/of de stap 

naar  hoger onderwijs te zetten
• je helpen groeien tot een kritische, creatieve 

en  probleemoplossende persoon
• als school blijven evolueren

Laptopproject/Visietekst · VTI Brugge · 9

ONDERDEEL VAN DE VISIETEKST “WARME SCHOOL” ·  V
TI BRUGGE
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Meer weten?

Campus Vaartdijkstraat
Liesbet Carlier
050 89 59 66
liesbet.carlier@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be

Campus Zandstraat
Nele Everaert
050 31 66 12
nele.everaert@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be

Zorg op school
Een goed gevoel op school voor elke leerling
We	willen	zorg	dragen	voor	elke	leerling.	Het	zich	goed	voelen,	geloof	in	eigen	
kunnen,	motivatie,	werklust	en	respect	voor	elkaar	vormen	de	pijlers	van	een	succesvol	
jaar.	Iedereen	op	school	probeert	hier	zijn	steentje	toe	bij	te	dragen.	

Bij problemen zijn de eerste aanspreekpunten de 
leerkrachten, opvoeders en uiteraard de klastitularis. 

Daarnaast zijn er in het VTI Brugge zes ervaren 
leerlingenbegeleidsters aan de slag. Dit zijn de 
mensen die rustig de tijd kunnen vrijmaken voor 
een gesprek als het nodig is. Leerlingen kunnen 
hier terecht met al hun vragen rond welbevinden, 
pesterijen, studeren… De leerlingenbegeleidsters 
brengen de zorg in kaart en gaan samen met ouders, 
leerling en leerkrachten op zoek naar een oplossing. 
Er is ook een intense samenwerking met het CLB dat 
waar nodig betrokken wordt bij de zorgvraag. 

Op onze school hebben we een groot aantal 
leerlingen met dyslexie. We bieden hen gratis 
voorleessoftware en digitale cursussen aan op 
vraag. Er zijn ook afspraken bij het maken van 
taken en toetsen, en tijdens de taalexamens kunnen 
leerlingen ervoor kiezen om de vragen te laten 
voorlezen door de computer.

Ook voor leerlingen met andere zorgvragen 
(dyscalculie, anderstalige leerlingen, leerlingen 
met autisme, taalstoornis, dyspraxie...) proberen 
we de nodige maatregelen te voorzien. Zo kunnen 
bijvoorbeeld leerlingen met dyscalculie een half uur 
meer tijd krijgen om hun wiskunde-examen te maken. 

Technieken rond Leren leren worden op geregelde 
tijdstippen aan alle leerlingen in de lessen 
aangeboden. Leerlingen die het moeilijk hebben met 
leren leren en plannen, kunnen terecht bij de ouder-
kind sessies (1e graad) en de begeleide huiswerkklas 
(1e, 2e en 3e graad). Voor heel wat vakken is het 
mogelijk om bijles te volgen.



SW
STEAM-Wetenschappen

Theoretisch Technisch

ST
STEAM-Technieken

Praktisch Technisch

SU
STEAM-Uitvoeringen

Beroepsopleiding

Wat is het ideale profiel voor

STEAM-Wetenschappen?

• Je toont belangstelling voor techniek 

en wiskunde .

• Je werkt methodisch en nauwkeurig 

• Je hebt oog voor detail .

• Je denkt in structuren, systemen en 

modellen .

• Je lost graag problemen op. 

Na	het	secundair	studeer	je	verder

Wat is het ideale profiel voor

STEAM-Technieken?

• Je toont belangstelling voor techniek  

en technologie.

• Je werkt nauwkeurig .

• Je werkt graag met je handen .

• Je denkt in praktische toepassingen .

• Je ziet graag resultaat van je arbeid. 

Na	het	secundair	ga	je	werken	

of	studeer	je	verder

Wat is het ideale profiel voor

STEAM-Uitvoeringen?

• Je bent een harde werker .

• Je werkt graag en veel .

• Je werkt enkelvoudige opdrachten uit .

• Je denkt in praktische toepassingen .

• Je ziet graag resultaat van je arbeid . 

Na	het	secundair	ga	je	werken	maar	
verder	studeren	kan	ook	via	een	
graduaatsopleiding

Welk verschil is er tussen SU, ST en SW?
Verdeling algemene vakken, technische vakken en praktische 
vakken. En wat is het ideale profiel voor deze richtingen?

Algemene vakken Technische vakken Praktische vakken

Verschil/Profiel · VTI Brugge · 11
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Eerste graad 1ste en 2de jaar
Samen uit de startblokken!
De	1ste	graad	in	het	VTI Brugge	waar	meisjes	en	jongens	samen	de	brug	slaan	tussen	de	lagere	school	en	het	
middelbaar	onderwijs.	Een	veilige	én	verantwoorde	start	van	de	schoolloopbaan	van	je	kind.	

Sterke begeleiding
De overstap naar het secundair onderwijs is een 
belangrijke mijlpaal, voor u als ouder en voor uw 
kind. In eerste instantie willen we uw zoon of dochter 
vertrouwd maken met de nieuwe schoolomgeving. 
De eerste graad heeft een eigen speelplaats. Hebt 
u een vraag of opmerking? Wilt u graag extra 
begeleiding voor uw kind? Het leerlingensecretariaat 
en de leerlingenbegeleiding staan voor u klaar en 
kennen de leefwereld van jongeren door en door. 

Onze drievoudige aanpak 
Als keuzebegeleider gidsen we uw kind door 
de eerste jaren van het secundair. Een aanpak 
die gestoeld is op drie basisprincipes: 

1. Junior specialisten
Vandaag leiden we uw zoon of dochter op tot 
de specialist van morgen. Samen maken we 
kennis met een waaier aan keuzemogelijkheden. 
Daarbij houden we natuurlijk ook rekening 
met de talenten van uw zoon of dochter. 

2. Iedere leerling is anders
De inschrijving van uw kind is het eerste kennis-
makingsmoment waarop we trachten een beeld te 
krijgen van uw zoon of dochter. Tenslotte is iedere 
leerling anders, toch? De leerlingenbegeleiding geeft 
belangrijke informatie door aan de leerkrachten 
nog vóór het schooljaar van start gaat.

3. Betrokken team
Het schooljaar start met een onthaalmaand waarin 
onze leerlingen de werking van de school leren 
kennen. Ook werken we actief aan een aangename 
klassfeer. In de loop van diezelfde maand nodigen we 
u als ouder uit voor een eerste informatieavond. Zo 
kan u meteen kennismaken met het lerarenkorps. 

Opvolging en begeleiding
Vakspecialisten zorgen voor de overdracht van 
kennis, vaardigheden en attitudes. Via een digitaal 
leerplatform geven ze allerlei informatie en huiswerk 
door. De resultaten van alle taken en toetsen 
krijgt u steeds te zien in het maandrapport SKORE 
(puntenboek op Smartschool). De leerkrachten 
volgen de cijfers, ze evalueren grondig, volgen 
motivatie en gedrag op en bespreken dit tijdens 
de klassenraden en het oudercontact. 

Waar volg je les?

Campus Vaartdijkstraat 
of Campus Zandstraat

Meer weten?

Wouter Missinne
050 89 59 12
wouter.missinne@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be
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Overzicht eerste graad
STEAM-Wetenschappen
theoretisch-technische studierichting

1 STEAM-Wetenschappen
In deze richting krijg je veel wiskunde. De lat ligt 

van in het begin redelijk hoog: meer individueel 

werk, meer zelfstandig denken, zoeken, werken 

en studeren. Het ontwerpend denken wordt 

geïntroduceerd. De richting is de ideale keuze 

voor wie houdt van wiskunde en techniek (die 

vooral aansluit bij mechanica en elektriciteit) en 

ambitie heeft om na de 3de graad hogere studies 

te volgen.

Je lesweek bevat naast een stevig pakket wiskunde 

(4 uur basis en 2 uur uitbreiding) ook 6 uur 

natuur, ruimte & techniek en 3 uur uitbreiding 

techniek. STEAM is voor ons al lang niets nieuws 

meer, techniek en engineering krijgen echt een 

belangrijke plaats.

2A STEAM-Wetenschappen
In het 2de jaar bouwen we verder aan een stevige 

theoretische basis. De basisoptie Technologische	

Wetenschappen steunt op een grondige kennis van 

wiskunde. Ook de algemene vakken verliezen we 

niet uit het oog.

STEAM-Technieken
praktisch-technische studierichting

1 STEAM-Technieken
Je houdt van techniek? Je vindt het bovendien 

belangrijk om een ruime algemene vorming 

te krijgen? Dan is deze richting jou op het lijf 

geschreven! Met maar liefst 6 uur natuur, ruimte 

& techniek en 5 uur uitbreiding techniek heb je 

het zeker naar je zin. Met voldoende aandacht 

voor algemene vakken leggen we de nodige 

fundamenten voor de 2de graad.

In de technieklessen ga je op zoek in de wereld 

van techniek. We schotelen je allerlei leuke 

opdrachten voor: je maakt een metallofoon, 

tafelventilator, houten helikopter … Je krijgt een 

boeiende initiatie in bouw en grafische technieken. 

Zo leren we je een aantal basisvaardigheden aan 

en krijg je technisch inzicht.

2A STEAM-Technieken
Vanaf het 2de jaar kies je om je te specialiseren. 

Naargelang jouw voorkeuren en interesses kies 

je voor de basisoptie Bouw-	en	Houttechnieken, 

Grafische	Communicatie	en	Media of Mechanica-

Elektriciteit. Ook de algemene vakken verliezen we 

niet uit het oog.

STEAM-Uitvoeringen 
praktische beroepsopleiding

1 STEAM-Uitvoeringen
Bundel je jouw voorliefde voor techniek met de 

drang om dingen te creëren? Zie je de zaken 

vooral praktisch? Dan is deze richting voor jou een 

aanrader. Bovendien krijg je nog steeds een stuk 

algemene vorming.

In het eerste jaar beland je in een kleine klasgroep 

en herhaal je de basisleerstof. Daarbij ligt de 

nadruk op individueel werk en extra begeleiding. 

Wekelijks krijg je 7 uur natuur, ruimte & 

techniek en 5 uur uitbreiding techniek: een mooi 

evenwicht tussen technische ontwikkeling en 

handvaardigheid.

Tijdens het maken van werkstukjes (metalen 

stoomwals, gsm-houder…) laten we je kennismaken 

met de eigenschappen van de gereedschappen en 

gebruikte materialen. Op die manier koppelen we 

de praktijk aan een stukje theorie.

2B STEAM-Uitvoeringen
Vanaf het 2de jaar kan je kiezen voor de 

combinatie Elektriciteit	&	Mechanica of de 

combinatie Hout-bouw	&	Schilderen-decoratie. 

Je krijgt nog steeds een basispakket algemene 

vakken. 



Welkom In onze nIeuwe
campus VAARTDIJKSTRAAT
GLOED

Welkom in de Campus Vaartdijkstraat
Op wandelafstand van het station en gelegen 
langs het kanaal staat er een compleet nieuwe 
school voor 800 leerlingen en 65 internen. Het 
nieuwe complex kenmerkt zich door een sterk 
leer- en leefklimaat. Veel licht en lucht in de 
lokalen, grote open ruimtes in het gebouw 
en gebouwd voor moderne pedagogische 
concepten.

Er is centraal in elke leercluster een 
"complementaire ruimte" waar leerlingen 
individueel of in groep aan hun (eigen) 
hedendaags leertraject kunnen werken. 
Moderne werkplaatsen en uitrustingen maken 
dat de opleidingen met de modernste middelen 
zal kunnen gebeuren. Een grote moderne 
sporthal zorgt dat ook de sportieve ontwikkeling 
van onze jongeren optimaal aan bod kan 
komen.

Het gebouw zet zwaar in op duurzaamheid. 
Naast een doorgedreven isolatie is er gekozen 
voor een verwarming met geothermie en 
warmtepomp, fotovoltaïsche zonnepanelen, 
zonneboilers voor de warmwaterproductie. 
Een nieuwe school langs één van de 
voornaamste fietsassen van Brugge en een 
ruime overdekte fietsstalling met groendak
maakt met de fiets naar school komen alleen 
maar aantrekkelijker.

14 · VTI Brugge · Nieuwe campus
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Waar volg je les?

Campus Vaartdijkstraat

Meer weten?

David Goemyne
050 89 59 16
auto@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be

Auto
Motoren in de hoogste versnelling!
Sleutel	je	graag	aan	motoren?	Hou	je	van	blinkende	bolides?	Stap	in	en	kruip	
achter	het	stuur	van	de	afdeling	Auto!	Specialisten	uit	de	auto-industrie	leren	je	
in	goed	uitgeruste	garages	de	kneepjes	van	het	vak	aan	topsnelheid.

STEAM-Technieken

We starten met de opleiding Voertuigtechnieken 
reeds in de 2de graad dit om een zo volledig 
mogelijke opleiding te kunnen bieden.

In het derde jaar focussen we ons op de 
basis van zowel motoren, onderstel als de 
elektrische begrippen. Dit eerst gevisualiseerd 
met didactische panelen en later op auto’s.

De cursussen zijn volledig interactief. Zo 
wordt de werking van de verschillende 
onderdelen verduidelijkt.

In het vierde jaar bouwen we daarop verder zodat 
we kunnen starten met diagnoses van voertuigen, 
zowel op elektronisch als mechanisch vlak.
Beetje bij beetje zal de techniek van de auto’s 
geen geheimen meer hebben voor jou.

In de 3de graad Autotechnieken verdiepen 
we ons verder in het elektrische deel van de 
voertuigen, dit aanvullend met stage.

STEAM-Uitvoeringen

De 2de graad gaat van start in de richting 
Elektriciteit met één belangrijk doel 
voor ogen: het allerbeste resultaat! 

In de 3de graad gaan we verder met 
Onderhoudsmechanica Auto, die richting richt 
zich vooral op alles wat te maken heeft met de 
motor, het onderstel en de elektrische sturingen. En 
natuurlijk gebeurt dat in een zeer goed uitgeruste 
werkplaats met de meest moderne apparatuur. Een 
reeks stages laten je proeven van het beroepsleven.

Na het 6de en toekomstperspectieven

Na 6 ST Autotechnieken 
 · Hoger onderwijs
 · Arbeidsmarkt

Na 6 SU Onderhoudsmechanica Auto  
 · Arbeidsmarkt
 · Ook leerlingen uit het beroepsonderwijs vinden 

tegenwoordig via een graduaatsopleiding 
toegang tot het hoger onderwijs.

16 · VTI Brugge · Auto
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Elektriciteit
Podiumtechnieken
Alles onder stroom!
Een	wereld	zonder	elektriciteit?	Ondenkbaar!	Kijk	maar	eens	om	je	heen:	overal	zie	je	wel	iets	dat	ermee	
te	maken	heeft.	Moderne	installaties	of	toepassingen	vragen	om	specialistenhanden.	Ben	jij	iemand	die	
letterlijk	van	spanning	houdt?	Dan	zit	je	goed	met	de	richting	Elektriciteit	en	Podiumtechnieken!

STEAM-Technieken

Vanaf de 2de graad Elektrotechnieken 
leer je zelfstandig een moderne huisinstallatie 
ontwerpen, berekenen en bouwen. We tonen hoe 
je daarbij rekening houdt met de allernieuwste 
technologische ontwikkelingen. Samen bestuderen 
we de werking van gebruikte toestellen, 
verschillende onderdelen en de manier waarop 
ze één geheel vormen. Je leert ook je eigen 
schema’s tekenen met aangepaste CAE-software.

In de 3de graad kies je tussen 
Elektrotechnieken en Podiumtechnieken. 

Wil je afstuderen als elektricien? Dan is 
Elektrotechnieken de keuze bij uitstek. 
We duiken in alle aspecten van industriële en 
tertiaire elektrische installaties (ziekenhuizen, 
horeca, kmo’s). In het 5de en 6de jaar 
laten we je 10 dagen blokstage volgen om 
kennis op te doen uit het beroepsleven.

Ben je eerder gepassioneerd door licht, geluid en 
beeld, kies dan voor Podiumtechnieken. We leiden 
je op tot een gedreven technicus, klaar om aan 
de slag te gaan achter de schermen van festivals 
en andere evenementen. Om een goed beeld te 
krijgen van het werk in de sector loop je in het 5de 
jaar 10 dagen stage en in het 6de jaar 20 dagen 
en dit overdag, ‘s avonds en tijdens het weekend.

STEAM-Uitvoeringen

In de 2de graad Elektriciteit krijg je een ruime 
basis van elektrische toepassingen met bijkomend 
wat je nodig hebt uit de mechanica. Op die manier 
word je voorbereid op de keuze voor elektrische 
installaties of onderhoudsmechanica auto.

Tijdens de 3de graad Elektrische Installaties leer 
je op basis van uitvoeringsschema’s hoe je motor-, 
elektro-pneumatische-, verlichtings-, verwarmings-, 
communicatie- en domoticaschakelingen 
kunt aansluiten en verduidelijken.
Een blokstage van 10 dagen, zowel in 
het 5de en het 6de jaar, doet je kennis 
maken met het echte beroepsleven.

Na het 6de en toekomstperspectieven

Na 6 ST Elektrotechnieken 
 · Hoger onderwijs of de arbeidsmarkt

Na 6 ST Podiumtechnieken
 · Hoger onderwijs of de arbeidsmarkt 

Na 6 SU Elektrische Installaties
 · Arbeidsmarkt
 · Ook leerlingen uit het beroepsonderwijs vinden 

tegenwoordig via een graduaatsopleiding toegang 
tot het hoger onderwijs. 

Waar volg je les?

Campus Vaartdijkstraat

Meer weten?

Erik Sierens
050 89 59 17
elektriciteit@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be
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Waar volg je les?

Campus Vaartdijkstraat

Meer weten?

Johan Lannoo
050 89 59 14
mechanica@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be

Mechanica
Passie voor metaal en machines
De	metaalverwerkende	industrie	is	één	van	de	grootste	werkgevers	van	Vlaanderen.		
Hoor	jij	ook	thuis	in	die	hoogtechnologische	branche?	
De	leerkrachten	van	het	VTI Brugge	wachten	je	op	in	moderne,	goed	uitgeruste	werkplaatsen!

STEAM-Technieken

Ben je klaar voor een technische opleiding 
met de nodige praktische ondersteuning? 
Dan is in de 2de graad Mechanische 
Technieken iets voor jou.
Je bent een techneut die graag dingen ontwerpt! De 
kennis en inzicht in wetmatigheden, vaardigheden, 
digitaal tekenen, CAM (programmeren), technische 
systemen en processen, kennis van technologie, 
materialen en gereedschappen staat centraal.
De kennis van wetmatigheden, vaardigheden, 
digitaal tekenen, CAM (programmeren), technische 
systemen en processen, kennis van technologie, 
materialen en gereedschappen staat centraal.
Je ontwerpt, bespreekt de materiaalkeuze, maakt 
een werkvoorbereiding, kiest de juiste machines 
en gereedschappen, programmeert en werkt een 
product af. Tijdens het proces wordt er regelmatig 
gecontroleerd. Door gebruik te maken van 
hightech machines ontwikkel je op deze manier 
technische en operationele vaardigheden. Je 
realiseert verschillende projecten waardoor je 
praktische vaardigheden ontwikkelt in CNC-
plaatbewerking, CNC-plasmasnijden, montage 
& demontage en CNC-draaien & frezen.

In de 3de graad volg je Mechanische Technieken.

STEAM-Uitvoeringen

In de 2de graad Mechanica krijg je een 
doorgedreven praktijkgerichte opleiding met 
de nodige technische ondersteuning.

Je bent graag creatief bezig met metaal!
Je realiseert verschillende projecten waardoor je 
praktische vaardigheden ontwikkelt in lassen, CNC-
plaatbewerking, CNC-plasmasnijden, montage & 
demontage, CNC-draaien & frezen en koetswerk.

De praktijk staat centraal. Je ontwerpt, maakt een 
werkvoorbereiding, kiest de juiste machines en 
gereedschappen, maakt een constructie of een 
product. Tijdens het proces wordt er regelmatig 
gecontroleerd. Door gebruik te maken van 
hightech machines ontwikkel je op deze manier 
technische en operationele vaardigheden.

In de 3de graad volg je Lassen-Constructie 
of Mechanische Vormgeving. Door de 
blokstage vanaf het 5de jaar, word je 
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

Na het 6de en toekomstperspectieven

Na 6 ST Mechanische Technieken 
 · Hoger onderwijs of de arbeidsmarkt
 ·
Na 6 SU Lassen-Constructie en 
SU Mechanische Vormgeving
 · Arbeidsmarkt
 · Ook leerlingen uit het beroepsonderwijs vinden 

tegenwoordig via een graduaatsopleiding 
toegang tot het hoger onderwijs.
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Mechatronica
Techniek, elektriciteit en engineering!
Ben	je	geïnteresseerd	in	techniek	maar	iets	minder	in	wiskunde?	
Kies	dan	voor	de	theoretisch-technische	studierichting	Mechatronica.	
	

STEAM-Wetenschappen

In de 2de graad brengen wij je een degelijke 
theoretische kennis bij van de technische vakken. 
De componenten zijn hier vooral mechanica en 
elektriciteit. In engineering kan je dan je inzicht en 
kennis de vrije loop laten.

In de 3de graad gaan we verder op dit elan. 
Technische vakken zoals machine-elementen 
en automatisering worden verder uitgediept. In 
engineering kan je op een zelfstandige manier of in 
groep, je creativiteit kwijt.

In het 6de jaar geven we ook een aantal lessen in 
een bedrijf, we spreken hier van werkplekleren.
Daar krijgen jullie eerst een theoretische 
uiteenzetting om vervolgens doelgericht de theorie 
op te zoeken in de werkplaats.

Natuurlijk speelt wiskunde een ondersteunende rol 
in alle technische vakken maar in een mindere mate 
dan in de Technologische Wetenschappen W+.

Ook de 3de graad stoomt je klaar voor het hoger 
onderwijs.

Na het 6de en toekomstperspectieven

Na 6 TSO Mechatronica
hoger onderwijs of universiteit

De meeste Mechatronicastudenten volgen na 
het secundaire onderwijs een professionele 
bacheloropleiding. De mogelijkheden zijn eindeloos, 
zoals de bacheloropleidingen: 
Elektromechanica, Kunststofverwerking of 
Ontwerp- en productietechnologie. 
Je kan na een bachelor nog verder studeren voor een 
masterdiploma.

Toch liever geen technische richting in het Hoger 
Onderwijs? Ook voor uniformberoepen, het onderwijs 
en de sociale sector heb je bij ons een stevige basis 
gekregen.

Mechatronica · VTI Brugge · 19

Waar volg je les?

Campus Vaartdijkstraat

Meer weten?

Tine Vlaemynck
050 89 59 15
steamwe@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be



Technologische Wetenschappen  
& Engineering
Wiskunde, wetenschap en engineering!
Technologische	Wetenschappen,	dé	theoretisch-technische	studierichting	bij	uitstek!	Met	een	boeiende	
combinatie	van	theoretische	inzichten	en	technische	toepassingen	is	deze	studierichting	een	ware	
uitdaging.	Ideaal	voor	wie	houdt	van	wiskunde	en	techniek	en	na	de	3de	graad	nog	verder	wil	studeren.	

STEAM-Wetenschappen

Is wiskunde wel jouw ding?
Dan kun je de theoretische basis van de technische 
vakken (mechanica, elektriciteit, elektronica, chemie, 
fysica) zeker aan. Meer nog: het wiskundeprogramma 
is vergelijkbaar met dat van het ASO.
In het traject wordt ook de nodige aandacht besteed 
aan je talen( Nederlands, Frans, en Engels).

In de 2de graad werken we verder aan je kennis 
en inzicht in de leerstof. De theoretische kennis, 
je inzicht, vaardigheden en attitudes worden 
dan allemaal gecombineerd in engineering. 
Ook een grondige kennis van wiskunde, 
wetenschappen en techniek is noodzakelijk.

De 3de graad stoomt je klaar voor het hoger 
onderwijs of de universiteit. De technische 
vakken worden nog verder uitgediept en bij 
engineering zal je al heel wat zelfstandig 
onderzoeken, ontwerpen en programmeren.

De focus ligt vooral op wiskunde met maar 
liefst 8 lesuren per week. De taalvakken 
worden hier vooral praktisch aangebracht.

Na het 6de en toekomstperspectieven
· hoger onderwijs
· universiteit
Ambities om een academische of professionele
bachelor te halen? Of ga je voor een
masterdiploma aan de universiteit? Je
hebt heel wat toekomstperspectieven!

Prijs Focus Aarde
Met de geïntegreerde proeven van 6 TWE doen we 
regelmatig mee aan de Prijs Focus Aarde van de 
Koningin Paolastichting.
VTI Brugge kaapte twee jaar na elkaar de eerste 
prijs weg! Eenmaal met “de zweeftrein” van Jentel 
De Vlieger en Noach Evers. Een tweede maal met 

“Smart Clothing” van Emmy Dobbelaere en Wout 
Eggermont. De richting TWE gaf hen een stevige 
basis voor hun universitaire studies.

Waar volg je les?

Campus Vaartdijkstraat

Meer weten?

Tine Vlaemynck
050 89 59 15
steamwe@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be
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Waar volg je les?

Campus Zandstraat

Meer weten?

Christophe Warmoes
050 45 79 73
bouw@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be

Bouw
Van dorpel tot dak, bouwen mijn vak.
Droom	jij	ook	al	van	je	eigen	stek?	Op	zoek	naar	een	steengoede	opleiding?	
De	bouwafdeling	van	het	VTI Brugge	bestaat	uit	vakbekwame	specialisten	
die	zowel	hun	kennis	als	passie	doorgeven	aan	de	leerlingen.	

STEAM-Technieken

In de 2de graad Bouwtechnieken leer je 
technische processen en systemen ontwikkelen, 
analyseren en toepassen tijdens projecten. 
Deze worden toegespitst op bouwknopen 
voor BEN- en passiefprojecten.
Hierbij maken we gebruik van de nieuwste systemen 
en technologieën zoals digitale meetinstrumenten 
laptop waarbij virtual reality niet ver af is.
Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch 
werken en circulair bouwen vormen een 
rode draad doorheen de studierichting.

Vanaf de 3de graad Bouwtechnieken streven 
we nieuwe doelstellingen na. In de praktijklessen 
komt een belangrijk nieuw begrip aan bod: 
energieneutraal bouwen. Daarnaast dompelen 
we je onder in een gevarieerd en technisch 
vakkenpakket. Heel wat nieuwe technische 
vakken, zoals stabiliteit en topografie, verruimen 
je kennis. In een mum van tijd word je een echte 
zelfstandige vakman. Sterker nog, je bent in staat 
om later de leiding te nemen op een bouwwerf! 

STEAM-Uitvoeringen

In de 2de graad Bouw ontwikkelen jullie in deze 
richting, technisch-operationele vaardigheden.
Je leert om geïnformeerd en toepassingsgericht 
te werken met materialen en grondstoffen.
We denken vooral in kader van bouwknopen 
voor BEN- en passiefprojecten.
Er is genoeg ruimte voor creativiteit om 
uitdagingen, vragen en problemen niet 
op één bepaalde manier op te lossen. 

In de 3de graad Ruwbouw ontdek je pas echt 
de veelzijdigheid van deze richting: gevels, kelders, 
rioleringen, betonconstructies, bekistingen, enz. 
nemen we onder handen. Al vanaf de start van het 
6de jaar vertalen we de opgedane kennis in een 
project, de GIP (geïntegreerde proef). 
Je wordt helemaal klaargestoomd om bouwexpert in 
hart en nieren te worden. 
Via het werkplekleren en/of je stage kan je 
uitgebreid kennismaken met een echte werf.

Na het 6de en toekomstperspectieven

Na 6 ST Bouwtechnieken 
 · Hoger onderwijs of de arbeidsmarkt

Na 6 SU Ruwbouw 
 · Arbeidsmarkt
 · Ook leerlingen uit het beroepsonderwijs vinden 

tegenwoordig via een graduaatsopleiding 
toegang tot het hoger onderwijs.
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Waar volg je les?

Campus Zandstraat

Meer weten?

Herwig Staessen
050 45 79 74
grafisch@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be

Grafische Communicatie
Crossmediatechnieken
Creatief communiceren, op papier en digitaal.
Heb	jij	oog	voor	detail	en	een	neus	voor	mooie	ontwerpen?	Droom	je	ervan	om	websites	en	digitale
publicaties	te	maken?	Of	wil	je	leren	werken	met	een	(digitale)	drukpers?	Echte	creatievelingen
vinden	hier	zonder	twijfel	hun	gading.

STEAM-Technieken

In de 2de graad Grafische Technieken leer 
je op creatieve wijze de kneepjes van het vak. Je 
maakt kennis met een waaier aan outputtechnieken 
(vlakdruk, hoogdruk, digitale druk, sign…). Aan 
het einde van die 2de graad heb tevens je een 
stevige basiskennis lay-out, typografie, Photoshop, 
Illustrator en InDesign. Daarnaast zal je noties 
hebben van webdesign en videobewerking. Aan de 
hand van projecten krijg je inzicht in het volledige 
grafische productieproces en in de verschillende 
outputtechnieken.

Vanaf de 3de graad kan je kiezen tussen 
Grafimedia en Crossmedia.

In de richting Grafimedia verdiep je je in het 
volledige grafische productieproces. Je geeft 
drukwerk digtaal vorm en je leert de verschillende 
outputtechnieken om een grafisch product af te 
leveren. Deze opleiding is een boeiende mix van 
creativiteit en techniek. In het 6de jaar krijg je 
tevens enkele dagen les in een toonaangevend 
grafisch bedrijf tijdens het project ‘werkplekleren’.

In de opleiding Crossmedia duik je samen met de 
leerkrachten in de wondere wereld van typografie, 
kleurenleer, illustratief tekenen, websites, digitale 
publicaties, 2D-animaties, foto, video en interessante 
toepassingen in Adobe Creative Cloud.  

Je leert dynamische en interactieve publicaties 
maken voor pc, tablet en smartphone. We stomen 
je klaar voor de hogere studies op niveau van 
professionele bachelor. 

STEAM-Uitvoeringen

Hou je van techniek? En heb jij ook de drang
om te creëren? Dan voel jij je in de 3de graad 
helemaal thuis in de gevarieerde richting 
Printmedia. Zowel in het 5de als in het 6de jaar 
leer je naast de druk- en afwerkingstechnieken 
ook de basis van drukvoorbereiding. Aan het 
einde van het 6de jaar lever je kant en klaar 
vierkleurendrukwerk af.

Na het 6de en toekomstperspectieven

Na 6 ST Grafimedia 
 · Hoger onderwijs of de arbeidsmarkt
 
Na 6 ST Crossmedia 
 · Hoger onderwijs

Na 6 SU Printmedia
 · Arbeidsmarkt
 · Ook leerlingen uit het beroepsonderwijs vinden 

tegenwoordig via een graduaatsopleiding 
toegang tot het hoger onderwijs.



Waar volg je les?

Campus Zandstraat

Meer weten?

Frank Reilhof
050 45 79 76
hout@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be

Hout
Liefde voor hout in al zijn aspecten!
Wil	je	weten	hoe	je	een	boom	verwerkt	tot	ramen,	deuren	en	meubels?	Heb	je	een	hart	voor	hout?	
Met	veel	ervaring	en	liefde	leiden	de	leerkrachten	je	op	tot	echte	houtspecialisten.	Dat	doen	ze	
in	een	modern	machinepark,	waar	je	als	leerling	flink	wat	praktijkervaring	zal	opdoen.

STEAM-Technieken

In de 2de graad Houttechnieken leer je 
technische processen en systemen ontwikkelen, 
analyseren en toepassen bij het realiseren van een 
klein meubel. Je maakt gebruik van nieuwe systemen 
en technologieën. Je leert modelleren in CAD 
en gebruikt CAM om de productie aan te sturen 
op een CNC gestuurde houtbewerkingsmachine. 
Aandacht voor milieu, veilig en ergonomisch 
werken zijn een must doorheen de opleiding!
 
In de 3de graad Houttechnieken word je 
steeds meer geconfronteerd met onderzoek en 
planning. Probleemoplossend denken staat 
centraal. Je verdiept je verder in CNC-operating 
systems. De samenhang tussen STEAM-doelen, 
onderzoek, organisatie en realisatie wordt nog 
meer interactief met wetenschappen, techniek, 
engineering en wiskunde. Arbeidsstudie, 
planning en organisatie vormen de basis 
naar productieleiding binnen een bedrijf. 
 

STEAM-Uitvoeringen

In de 2de graad Hout vertrek je vanuit een 
klein projectje dat in de praktijk verwezenlijkt 
wordt. Dit kan een meubeltje zijn, bestaande uit 
een combinatie van plaat en massief hout. De 
STEAM-doelen daaraan verbonden bieden ruimte 
aan de leraar om verbanden te leggen tussen 
kennis en vaardigheden. Je maakt vooral gebruik 

van machinale houtverbindingen en je leert 
meetinstrumenten en meettechnieken te hanteren. 
Je onderzoekt natuurlijke en technische systemen. 
Je bereidt de opdracht procesmatig voor, realiseert 
de opdracht volgens je voorbereiding en je leert 
aandacht hebben voor preventie en milieu. 
In de 3de graad kan je kiezen uit Binnen- & 
Buitenschrijnwerk of Binnenschrijnwerk 
& Interieurbouw. Er is een uitbreiding in het 
gebruik van een computergestuurde machine 
(CNC). Het projectmatige uit de 2de graad 
maakt plaats voor persoonlijke werkstukken 
waarvan de moeilijkheidsgraad hoger ligt. 
Kwaliteitscontrole en zelfevaluatie worden nog 
sterker benadrukt. Door middel van blokstage 
kan je vanaf het 5de jaar kennis maken met 
het echte werkterrein binnen een bedrijf. 

Na het 6de en toekomstperspectieven

Na 6 ST Houttechnieken
 · Hoger onderwijs of de arbeidsmarkt

Na 6 SU Binnen- & Buitenschrijnwerk of 
Binnenschrijnwerk & Interieurbouw
 · Arbeidsmarkt
 · Ook leerlingen uit het beroepsonderwijs vinden 

tegenwoordig via een graduaatsopleiding 
toegang tot het hoger onderwijs.
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Waar volg je les?

Campus Zandstraat

Meer weten?

Johan Desloovere
0476 86 13 37
Herwig Staessen
050 45 79 74
schilderen@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be

Schilderwerk & Decoratie
Kleur-, verf- en behangtechnieken!
Speel	jij	met	kleuren	als	een	kameleon?	Hou	je	van	alles	wat	met	interieur	te	maken	heeft?	Dan	ben	je	geknipt	
voor	de	opleiding	Schilderwerk	en	Decoratie.	De	leerkrachten	zijn	echte	kenners	die	terugblikken	op	flink	wat	
ervaring.	Zij	kunnen	niet	wachten	om	je	in	de	vernieuwde	ateliers	om	te	toveren	tot	een	creatieve	expert!

STEAM-Uitvoeringen

In de 2de graad speel je met verschillende 
kleuren, die je combineert op diverse ondergronden. 
Tijdens boeiende theorielessen ontdek je de 
basisprincipes van schilder- en plamuurwerken. 
Ga jij die veelvuldige studierichting aan?
‘Verven’ kan immers iedereen, maar bij ons 
leer je ‘schilderen’ en dat is een vak!

In de 3de graad krijg je veel praktische oefeningen. 
Je voert interessante totaalprojecten uit, waarin je 
zowel het schilderen van houtwerk als van muren 
en plafonds vakkundig toepast. Daarnaast wordt 
ook het plaatsen van vlies- en traditioneel behang 
aangeleerd. Ook hoe je op een professionele manier 
vloerbekleding zoals tapijt, laminaat en linoleum 
plaatst. We nemen je mee in de wereld van
innovatieve spuittechnieken. Ieder schooljaar ga
je op stage en neem je uitdagende projecten
aan op locaties buiten de school.

Na het 6de en toekomstperspectieven

Na 6 SU Schilderwerk en Decaoratie  
 · Arbeidsmarkt
 · Ook leerlingen uit het beroepsonderwijs vinden 

tegenwoordig via een graduaatsopleiding 
toegang tot het hoger onderwijs.
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Waar verblijf je?

Campus Vaartdijkstraat

Meer weten? Een rondleiding?

Andries Vander Plaetse
050 89 59 04
internaat@vtibrugge.be
www.vtibrugge.be

Internaat
Jouw thuis op school
Op	het	internaat	start	de	dag	om	7.15	u.	en	om	8.00	u.	vertrekken	alle	internen	naar	school.	
Op	het	einde	van	de	schooldag	start	het	internaatsleven	opnieuw.	Na	het	studeren	volgt	er	vanzelfsprekend
ontspanning,	met	een	ruime	waaier	aan	activiteiten	en	mogelijkheden.	Vrijwel	alles	gebeurt	in
groepsverband.	Zo	leren	de	internen	elkaar	goed	kennen	en	creëren	we	een	fijne	groepssfeer.
De	jongsten	gaan	slapen	om	21.45	u.,	de	oudsten	om	22.30	u.

Logement

De internen verblijven allemaal in de Vaartdijkstraat. 
Op deze manier vormt het internaat één vaste 
groep. De opvoeders garanderen rust op het 
internaat. Een goed gevulde dagtaak vereist immers 
voldoende nachtrust. Elke nacht slapen er twee                      
opvoeders in. Alle internen logeren op een eigen 
kamer.

“Het	internaat	is	voor	mij	als	een	tweede	thuis.
Als	je	het	moeilijk	hebt	is	er	altijd	wel	iemand	die	je	
helpt!	De	opvoeders	zijn	lollig	en	wijs,	maar	als	het	
erop	aankomt	zijn	ze	streng.”

Studeren

Elke graad heeft zijn opvoeder. Het studeren gebeurt
onder begeleiding van de eigen opvoeder die 
regelmatig de schoolagenda controleert en de 
schoolresultaten opvolgt. De opvoeders staan steeds 
klaar met hulp of uitleg tijdens de studie en helpen 
met de studieplanning. Leerlingen van de 1ste graad 
studeren in de studiezaal onder toezicht van een 
opvoeder. We creëren een gunstige studie sfeer.
Leerlingen van het 3de tot het 7de jaar studeren op 
hun kamer, zodat ze leren hun studietijd persoonlijk 
in te vullen. De opvoeder begeleidt hen daarbij.

“Ik	ben	hier	een	nieuweling,	maar	al	vlug	voelde	ik	me	
thuis.	De	activiteiten	die	we	doen	zijn	tof.	De	kamers	
zijn	niet	echt	heel	groot,	maar	het	belangrijkste	
is	er	aanwezig.	Ik	durf	het	internaat	bij	iedereen	
aanraden.”

Is het internaat 

iets voor jou?

Kennismakingsdag 

18 mei 2022

Info en reservatie: 

· internaat@vtibrugge.be

· 050 89 59 04
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Avondsluiting

De opvoeders bieden hun internen de 
mogelijkheid tot waardebeleving. Dit in de 
vorm van avondsluitingen. Waarden als respect, 
eerlijkheid, vriendschap, samenwerken en geloof 
staan bovenaan ons verlanglijstje.

“Ik	ben	op	internaat	gekomen,	omdat	ik	te	ver	
van	mijn	school	woon.	Bovendien	was	het	voor	
mij	moeilijk	om	thuis	te	studeren.	Maar	hier	
lukt	dat	beter.	Er	is	een	verplichte	studie	en	de	
opvoeder	loopt	rond	om	te	kijken	of	je	wel	bezig	
bent	met	je	schoolwerk.”

“Ik	heb	hier	heel	toffe	momenten	gehad.	Ik	wil	
hier	blijven	tot	ik	mijn	diploma	gehaald	heb.”

Ontspanning

Naast de intensieve momenten bieden we een 
waaier van ontspanningsmogelijkheden aan. 
We streven naar ‘een gezonde geest in een 
gezond lichaam’ en bieden:
 · biljart, voetbaltafel, gezelschapsspellen, 

air hockey, …
 · voetbal, basket, volley, skaten, … 
 · activiteiten per graad 

Op woensdagnamiddag is er een aangepast 
programma met activiteiten als spel, sport, 
fietstocht, schaatsen, bowling, zwemmen, 
namiddag aan zee, …

“Thuis	ben	ik	niet	zo	actief	maar	hier	doen	we	
van	alles	en	nog	wat	en	dat	is	tof!	En	als	je	
ergens	problemen	hebt,	kun	je	altijd	terecht	bij	
de	opvoeders.	We	maken	hier	plezier	en	veel	
nieuwe	vrienden.“

7.15  opstaan
7.30  ontbijtbuffet
8.00  school
12.00  lunch
16.45 einde lessen
17.15   eerste studie
18.15   avondmaal
19.00   tweede studie
19.30   ontspanning
21.00   avondsluiting
21.15   slapengaan
21.45   lichten uit  1 ste graad
22.15   lichten uit      2de graad
22.30   lichten uit        3de graad

😴 slaapwel  iedereen



Ander moment?
Meer info? 
Inschrijven? …
Tijdens het schooljaar

• Van maandag tot vrijdag: 
8.30 u. - 11.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u. 
Op woensdag: 8.30 u. - 11.00 u.

• Steeds na afspraak, op de beide campussen: 
Vaartdijkstraat 3 en Zandstraat 138.

Tijdens de zomervakantie (juli/augustus)
• Op 1 juli 2022 op de beide campussen: 

Vaartdijkstraat 3 en Zandstraat 138.
• Van 4 juli tot en met 6 juli en van 16 augustus tot 

en met 31 augustus 2022 enkel in de 
Campus Vaartdijkstraat (voor alle richtingen).

• Open van maandag tot vrijdag: 
doorlopend van 10.00 u. tot 18.00 u.

www.vtibrugge.be

Vaartdijkstraat 3 · 8200 Brugge · 050 33 35 02 · vaartdijkstraat@vtibrugge.be
Zandstraat 138 · 8200 Brugge · 050 31 66 12 · zandstraat@vtibrugge.be

Op de volgende data zijn 

er nieuwe infomomenten

22 april Nocturne 

23 april Opendeurdag

2 juli Infovoormiddag

Raadpleeg onze website voor meer details

www.vtibrugge.be

INFOmomenten

Bezoek onze website www.vtibrugge.be
Mail of bel ons: Wij helpen je graag verder!
Campus Vaartdijkstraat vaartdijkstraat@vtibrugge.be  ·  050 33 35 02
Campus Zandstraat zandstraat@vtibrugge.be  ·  050 31 66 12


