
> Team leerlingenbegeleiding: altijd klaar voor
een goede babbel en een luisterend oor

> Conflixers
> Oudercontacten
> Leerlingcontacten

brede basiszorg

LEERLINGENBEGELEIDING

STUDIEBEGELEIDING

> Achtste lesuur op maandag, dinsdag 
en donderdag

> In kleine groepjes op maat van de leerling
> Een planning opstellen, planmatig werken,

leren studeren
> Aparte en begeleide examenstudie voor A-stroom



> Onthaaldag om de school te leren kennen
> Ring- en waaiermappen met kleurencode

gelinkt aan vakken en lessenrooster
> Uitdagende activiteiten over de middag

STRUCTUUR AANBIEDENTALENTONTWIKKELING

VERSTERKING EN VERDIEPING

> Extra lesuur wiskunde in STEM-wetenschappen
(verdieping)

> Extra lesuur co-teaching Frans en wiskunde
in A-stroom (versterking)

brede basiszorg

> 1 lesuur per week het vak talentontwikkeling
Hoe werkt mijn puberbrein?
Hoe plan ik mijn schoolwerk?
Wat zijn mijn talenten en groeipunten?
Welke studiemethode past bij mij?

VERHOOGDE ZORG

> Opvolgen leerlingen met dyslexie, dyscalculie,
dysfasie …

> Lessen sprint



IK WORD GEPEST

IK VOEL MIJ NIET AANVAARD

IK WEET NIET GOED HOE IK MOET STUDEREN

MIJN STUDIERICHTING LIGT ME NIET

IK HEB PROBLEMEN THUIS

IK LIG OVERHOOP MET MEZELF

IK HEB PERSOONLIJKE PROBLEMEN

● je klassenleraar

● een vertrouwensleerkracht

● een opvoeder

● een leerlingbegeleider 

brede basiszorg

PRAAT EROVER MET…



LOPPEMDAGEN BREEK UIT JEZELF ROMEINSE VELDTOCHT

lesvervangende activiteiten



DE UITDAGING SPORTDAG EINDEJAARSREIZEN

lesvervangende activiteiten



stages

> Leerling leert verschillende facetten van het beroep kennen.
> Voor de arbeidsmarktgerichte opleidingen:

1 stageperiode van 2 weken in het 5de jaar
2 stageperiodes van 2 weken in het 6de jaar
2 stageperiodes van 2 weken in het 7de jaar

> VTI Deinze werkt samen met meer dan 800 bedrijven.

ERVARING OP DE WERKVLOER



>  Dagelijks lekkere, gevarieerde en gezonde maaltijden
>  Gratis saladbar
>  Beleg zelf je broodje naar keuze.
>  Alles zonder reservatie

schoolrestaurant

LEKKER ETEN!



SCHOOLBIBLIOTHEEK BOARDGAMES MIDDAGSPORT EN FITNESS

middagactiviteiten



BIKESTEIN RC RACING DRONES

middagactiviteiten



LAPTOPPROJECT BRING YOUR OWN DEVICE     - IEDERE LEERLING ZIJN EIGEN LAPTOP IN DE KLAS

ICT - BYOD



‘VTI Deinze pakt uit met VR-app om
rioleringen te leren aansluiten’.

AVS - 22 Sep. 2022

Directeur Sam Heyerick schenkt faceshield aan 
koning Filip: ‘Sereen, maar mooi moment’.

HLN - 03 Sep. 2020

BIJ DE KONING OP BEZOEK

VTI Deinze in de pers

DE MINISTER VAN ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL



DERDE
GRAAD

technologische 
wetenschappen 
& engineering

mechatronica
auto-

technieken
elektro-

technieken

elektro-
mechanische
technieken

bouw- en hout-
wetenschappen

bouw-
technieken

ruwbouw 
binnen- en 

buiten-
schrijnwerk

onderhouds-
mechanica

auto

mechanische 
vormgeving

A-stroom B-stroom

TWEEDE
GRAAD

bouw-
wetenschappen

bouw-
technieken

elektromechanische
technieken

bouw hout mechanica 

D-finaliteit D/A-finaliteit A-finaliteit

STEM-WETENSCHAPPEN
STEM-TECHNIEKEN

bouw-elektriciteit-hout-mechanica
EERSTE
GRAAD

STEM-TECHNIEKEN
bouw-elektriciteit-hout-mechanica

vloerder 
tegelzetter 

interieur-
bouwer

polyvalent
mecanicien 

personenwagens
en lichte 

bedrijfsvoertuigen

omsteller
verspaning

en monteerder
afregelaar

technologische
wetenschappen

TW4

technologische
wetenschappen

TW6

academische of 
professionele 

bachelor

professionele of
academische bachelor

professionele bachelor / arbeidsmarkt arbeidsmarkt

structuur VTI Deinze

1

2

3

4

5

6

7



arbeidsmarktmaster bachelor

-
technieken

praktisch / uitvoerend

-

wetenschappen
theoretisch / technisch

-
technieken

technisch / praktisch

D-finaliteit D/A-finaliteit A-finaliteit

A-stroom

STEM-wetenschappen STEM-technieken STEM-technieken

B-stroom

schematische voorstelling
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