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INFOBROCHURE TWEEDE EN DERDE GRAAD DE VAKSCHOOL
WELKOM
Welkom in VTI-bovenbouw, Dé Vakschool, een school voor Wetenschap en
Technologie en Voeding, gevestigd in de campus Sinte Annalaan 99,
(studiegbied Voeding in campus VTI Sinte Annalaan 198).

‘Bovenbouw’ staat voor de tweede en de derde graad technisch secundair onderwijs (TSO) en beroepssecundair onderwijs (BSO), inclusief zevende specialisatiejaren BSO en Se-n-Se-opleidingen TSO. Se-n-Se is het letterwoord voor
Secundair na Secundair.
We organiseren zowat alle opleidingen in de nijverheidssectoren en een opleiding grootkeuken.
Na het zesde jaar BSO wordt een studiegetuigschrift afgeleverd. Als je slaagt in
een zevende specialisatiejaar BSO, behaal je een diploma secundair onderwijs.
Dat diploma geeft toegang tot een Se-n-Se-opleiding en tot alle vormen van
hoger onderwijs.
Het schakeljaar Hoger Onderwijs (algemeen 7de jaar BSO) biedt jou een sterke
voorbereiding wanneer je vanuit een 6de of 7de jaar BSO de overstap wenst
te maken richting Hoger Onderwijs. Het is een richting die bestaat uit énkel
Algemene Vakken, zoals maatschappelijke vorming, talen,...
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De vroegere praktisch-concrete aanpak (typisch BSO) wordt in dit jaar
omgebogen naar een meer theoretisch-abstracte benadering. Die benadering
is nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen. Het levert jou een diploma op
dat extra tewerkstellings-perspectieven kan opleveren voor overheidsinstellingen, parastatalen,…
Met een Se-n-Se-certificaat TSO op zak verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt en je verwerft ‘credits of studiepunten’, die je kan meenemen naar een
vervolgopleiding in het hoger onderwijs waar je je later kan specialiseren.

VTI-Aalst heeft reeds jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven, met
sectoren en firma’s in de brede regio Aalst. Er is samenwerking bij de organisatie van stages en werkplekleren, ondersteuning en begeleiding van onderzoeks- en eindwerken en de jaarlijkse organisatie van de jobbeurs.
Partnerbedrijven verzorgen opleidingen bij ons op de school of de leerlingen
volgen opleiding in het bedrijf zelf.

CONTACT
Dé Vakschool
2de en 3de graad
Sinte Annalaan 99b
9300 Aalst
T 053 73 92 11
F 053 73 92 90
E-mail: info@vtiaalst.be
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PRIESTER DAENS COLLEGE
Het Priester Daens College verbindt 9 scholen
om samen sterk en kwaliteitsvol onderwijs te
maken.
Als Katholieke dialoogscholen laten we ons
uitdagen door de inspiratie van Priester Daens.
Ons toekomstgericht onderwijs geeft iedereen
een kans om te ontdekken wie ze zijn en te
groeien in wie ze willen worden.
Wij willen onze kinderen en jongeren leren
leven en leren leren vanuit de waarden waarvoor priester Daens stond en van waaruit hij
leefde: sociale bewogenheid, gelijkwaardigheid en vernieuwing.
Zoals Priester Daens geraakt werd door de
mens die hij voor zich zag, willen wij ons laten
raken door het unieke van elk kind, elke jongere en daarmee hoopvol op weg gaan.
Zoals priester Daens tegendraads zijn stem altijd opnieuw liet klinken, willen wij eigentijds
tegendraads met een open blik kijken naar de
samenleving van vandaag en morgen. Daarin
durven wij grenzen verleggen doorheen onze
aanpak, ons aanbod en ons zorgbeleid.
Zoals priester Daens het lef had om uit te komen voor wie hij was en wat hem bezielde,
willen wij als katholieke dialoogscholen ons
blijven inspireren aan het levengevend verhaal
van Jezus van Nazareth.
Vanuit hun schooleigen context gaan de verschillende scholen in dialoog om
samen kwaliteitsvol, warm en zorgzaam onderwijs aan te bieden.
Hiertoe willen we groeien in het elkaar ondersteunen, stimuleren en inspireren
met veel respect voor ieders eigenheid, ieders rol en verantwoordelijkheid. Bestuurders, directies, personeel, ouders en leerlingen slaan hiervoor de handen
in elkaar en willen hier samen met alle betrokkenen echt voor gaan.
SAMEN Priester Daens College
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SCHOOLBESTUUR PRIESTER DAENS COLLEGE VZW
(Ronny Goossens , voorzitter)
Joost De Groote (waarnemend voorzitter)
Sinte Annalaan 99b
9300 Aalst

DE VIJF KRACHTLIJNEN VAN HET PRIESTER DAENS COLLEGE
1.

Uniciteit in verbondenheid

Elk kind, elke jongere willen wij in zijn eigenheid erkennen en respecteren en
samen met hen op zoek gaan om het beste uit henzelf naar boven te halen.
We willen hen met hun unieke persoonlijkheid leren leven en samenleven in
verbondenheid met elk-ander. De diversiteit zien wij als een verrijking en uitdaging om hier samen aan te bouwen.
2.

Eigentijds tegendraads

In alles wat we aanbieden willen wij toekomstgericht denken. Dat daagt ons uit
om steeds creatief vernieuwend te zoeken naar het beste voor onze leerlingen
en onze scholen. Innovatief onderwijs is mee gaan in een snel veranderende
samenleving waarin onze jongeren straks hun eigen weg kunnen vinden. Wij
willen hen hierbij uitrusten met de nodige veerkracht en nodige competenties.
3.

Levengevend verhaal

Ons levengevend verhaal volgt vanuit onze evangelische inspiratie die Hij ons
heeft voorgeleefd en ook door Priester Daens in een hedendaagse en maatschappelijk relevante context werd geplaatst.
De figuur van Priester Daens is consistent met de waarden van het gemeenschappelijk pedagogisch project, d.i. de katholieke dialoogschool : christelijke
inspiratie, zorgen voor elkaar, openheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en een
groot engagement zijn basiswaarden die wij willen voorleven en doorgeven
aan ieder die met ons samen school maakt.
We willen vooral leren van elkaar, van elkaars inzichten en minstens evenzeer

infobrochure_inschrijvingen2019-2020.indd 5

6/08/2019 20:42:08

van elkaars inzet en van de keuzes die jongeren en alle mensen maken.
We zijn dankbaar dat we samen met bestuurders, directies, personeel, ouders
en leerlingen mogen nadenken en luisteren hoe zij naar het leven kijken en
wat hen als waardevol overkomt. Het ligt niet voor de hand dat mensen met
elkaar scheep gaan en met wie ze dat doen en voor hoe lang. Maar we willen
tonen dat alle scholen van het Priester Daens College betrouwbare partners
zijn in een gemeenschappelijke zoektocht naar min of meer vaste grond onder
onze voeten en dat we dit blijven doen vanuit onze evangelische inspiratie en
de waarden die Priester Daens hoog in het vaandel droeg.
Daarom staat de iconische figuur van Priester Daens voor ons gelijk met de
regionale verankering en de christelijke inspiratie, terwijl de naam college refereert naar zijn emancipatorisch karakter en de visie om kwaliteit en zorg voor
iedereen te willen bieden.
4.

In dialoog

Wij geloven in een dialogale samenwerking tussen de verschillende scholen
die elk hun eigenheid hebben en juist vanuit die eigenheid elkaar kunnen verrijken en verruimen.
Wij willen deze dialogale samenwerking ook doortrekken naar buiten onze
scholen en de uitdagingen waarvoor onze samenleving ons stelt met veel vertrouwen aangaan. Wij willen verbinden in plaats van te verwijderen. De diversiteit en pluraliteit binnen onze samenleving ‘omarmen’ door te leren van
verschillende culturen en levensbeschouwingen. Alleen zo kunnen wij met
onze scholen meebouwen aan een verdraagzame en duurzame samenleving.
5.

Groeien

Mens worden is een levenslang groeiproces. Met onze scholen groeien wij
mee en bieden wij een kwaliteitsvol aanbod voor elk kind en elke jongere.
Daartoe engageren we ons met heel veel enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die samen verder groeien in de positieve geest en de dynamiek die
priester Daenscollege wil uitdragen.
Verdere opdrachten :
Deze 5 krachtlijnen vanuit elke school dieper bekijken. Wat gebeurt er reeds?
Hoe kan je naar de toekomst toe werken? Hoe maken we dit duidelijk in onze
scho(o)l(en) (naar aanpak – zorg – organisatie). Zeker en vast alle nieuwe zaken/te bespreken onderwerpen steeds ENTEN op deze visie.
Dit geeft alvast een aanzet tot het verder opstellen van de schooleigen visie, die
gebaseerd zal zijn op de visie Priester Daens College.
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OPLEIDINGEN EN STUDIEGEBIEDEN
Doorstromen naar het hoger onderwijs (TSO)
Bouwwetenschappen, Elektriciteit-Elektronica, Elektromechanica en Industriële Wetenschappen zijn doorstromingsrichtingen, voorbereidend op hoger
onderwijs
Bouwwetenschappen
Je bestudeert en ontleedt grondig allerhande
bouwkundige
uitvoeringstechnieken,
en wordt opgeleid om
bouwtechnische problemen één of meerdere
constructieve en uitvoerbare oplossingen te
geven.
Je komt alles te weten
over o.a. woning-, industrie-, staal-, betonen wegenbouw.
Je werkt in een computer- en informatica-omgeving en leert grondig
werken met computertekenprogramma’s, zowel in 2D als in 3D.
Je koppelt een theoretische basis aan praktijkervaring waarbij wiskunde
en theoretisch-technische vakken belangrijk
zijn;
In de praktijklessen toets
je de theorie via oefeningen en het maken
van werkstukken.
We koppelen werfbezoeken aan de theorielessen.
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Elektriciteit-Elektronica
Elektriciteit-Elektronica is een theoretische- technische studierichting,
waarin de theorie wordt ondersteund door laboproeven.
Je wordt opgeleid tot technicus,
gespecialiseerd in elektronische
netwerken, digitaal- en communicatietechnieken.
In de derde graad leer je meer over industriële installaties.
Je leert de computer gebruiken voor het ontwerpen van elektrische en elektronische installaties.
Ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid zijn belangrijk voor het tekenen
van schakelingen en schema’s. Elektriciteit en elektronica worden uitgebreid en
vooral theoretisch benaderd.
Doelstelling is inzicht te verwerven in de abstracte werking van elektronische
apparatuur, zowel voor analoge als voor digitale toestellen. Waar het kan, wordt
de pc ingeschakeld (simulatie en ontwerp).
Veel tijd wordt doorgebracht in het laboratorium.
De PLC wordt er geprogrammeerd en getest.
Elektrische en elektronische schakelingen worden opgebouwd en de meetresultaten worden besproken.
Je leert ontwerpen uitvoeren rekening houdend met technische voorschriften
en veiligheidseisen.
Je leert de meetresultaten beoordelen.
Je bestudeert opbouw en werking van halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen en operationele versterkers, logische schakelingen, microcontrollers,
PLC-sturingen en computersystemen, radio-telecommunicatie en datacommunicatie.
Je leert opnemers en
regelaars voor druk, toerental,
temperatuur…
onderzoeken op hun samenstelling en werking.
Er is een behoorlijk pakket wiskunde, met de
nadruk op rekentechnieken, nodig om de technische problemen op te
lossen.
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Elektromechanica
Elektromechanica is een theoretisch-technische studierichting.
Je leert meervoudige problemen
(elektrisch, elektronisch, mechanisch) oplossen.
Een aantal technische vaardigheden worden ontwikkeld.
Elektromechanici staan in voor toezicht, onderhoud en herstelling van industriële installaties en productiesystemen.
Wiskunde vormt in deze studierichting een belangrijk vak.
Ook een elementaire kennis van enkele fysische begrippen is nodig.
Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen.
Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en
begeleiden met professionele software.
Door het praktisch uitvoeren leer je het oorspronkelijke concept op zijn waarde
beoordelen.
Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering,
PLC-sturingen...
Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CADCAM) worden.
Deze studierichting omvat twee grote blokken:
ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen…
Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.
MECHANICA: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit
toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken.
Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen.
Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken
kennen.
Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten…komen
aan bod.
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Industriële Wetenschappen
Deze studierichting is één van de meest theoretische- technische studierichtingen binnen het TSO en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.
Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en
het eerder geringe aanbod praktijkvakken.
De technische vorming is niet op een onmiddellijke specialisatie gericht maar
steunt op een algemeen wetenschappelijke basis.
Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO.
Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren.
Je leert ook de toepassingen ervan
in technologische realisaties.
Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele
software komt eveneens aan bod.
De technische vakken focussen op
mechanica, elektriciteit, elektronica, toegepaste chemie, fysica en
bouwwetenschappen.
Er gaat ook de nodige aandacht
naar de talen: Nederlands, Frans en
Engels.
Dubbele finaliteit: doorstromen naar
hoger onderwijs of arbeidsmarktgericht (TSO)
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De technieken zijn finaliteitsrichtingen maar kunnen ook voorbereidend zijn op hoger onderwijs
Autotechnieken
Er wordt verwacht dat je geïnteresseerd
bent in de werking en het onderhoud
van auto’s.
Ook belangstelling voor elektriciteit en
elektronica is belangrijk.
Je leert fouten opsporen zowel op mechanisch als elektrisch vlak. Hier wordt
zowel het inzicht in de werking van de
wagen als het stellen van de juiste diagnose bij defecten bijgebracht.
Oefeningen in het diagnosecentrum
helpen je om via proeven en metingen de werking van de verschillende onderdelen van een auto beter te leren kennen en te beïnvloeden.
Naast de kennis van mechanismen en systemen van auto’s en vrachtwagens is
ook de foutendiagnose, de technische reglementering, de tekening- en schema-analyse, de werkplanning en de studie van micro-elektronische stuur- en
regelsystemen belangrijk.
Volgende onderwerpen komen systematisch aan bod:
• het uitvoeren van onderhoudsbeurten,
het monteren en demonteren, een diagnose stellen en de motor afstemmen
met de meest geschikte apparatuur;
•
het herstellen, afstellen en controleren
van het onderstel (chassis) en van de
elektrische installaties;
•
de voorwieluitlijning, revisie van verbrandingsmotoren, elementaire lastechnieken en stuurgeometrie (uitlijnen van de stuurinrichting).
Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de autotechnische veiligheidsvoorschriften.
Je leert ook de kostprijs van de onderhoudswerkzaamheden begroten en
communiceren met de klant.
Heel wat van deze kennis wordt aangebracht in een garagesituatie.
De stages in het tweede leerjaar van de derde graad zijn een waardevolle aanvulling vanuit een reële werksituatie.
Klanten op een correcte manier ontvangen en verder helpen is belangrijk.
Hiertoe leer je planning, organisatie en kwaliteitszorg.
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Elektrische Installatietechnieken
Elektrische installatietechnieken is sterk praktijkgericht en
moet vooral gezien worden als een voorbereiding op technisch uitvoerende beroepen in de elektriciteitssector.
Je moet een werkopdracht kunnen analyseren, schema’s
kunnen lezen en metingen kunnen uitvoeren.
Hierbij zijn de elektrische voorschriften en reglementeringen belangrijk.
De studierichting wil binnen het brede domein van de toegepaste elektriciteit een technische- en praktische vorming
aanbieden die ook veel aandacht heeft voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden.
Het realiseren, renoveren of herstellen van industriële elektrische installaties maar ook de complexe aspecten van een
residentiële installatie komen aan bod.
De basiskennis van de tweede graad wordt verder uitgediept en uitgebreid.
Je wordt opgeleid tot technicus industriële elektrotechnische installaties.
Industriële installaties en meer complexe residentiële installaties zoals elektriciteit in productiebedrijven, appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen,
ziekenhuizen… komen ook aan bod.
De klemtoon wordt gelegd op elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen.
Je werkt rond lichtinstallaties, verwarming, motorschakelingen, elektronische
vermogensregeling, laag- en netspanninginstallaties.
Hierbij gebruik je zowel relaisschakelingen als elektronische sturingen.
De nodige aandacht wordt besteed aan hand- en contactgestuurde motoren,
maar ook automatiseringsprocessen zoals PLC-sturingen, computertekenen…
komen aan bod.
De praktijk is belangrijk, maar de theoretische achtergronden worden niet uit
het oog verloren.
De leerstof wordt
minder theoretisch
uitgediept dan in
de studierichtingen
Elektromechanica of
Elektriciteit-Elektronica.
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De beroepskennis omvat theoretische kennis van fundamentele wetten van
elektriciteit, elektrische machines en praktische kennis van elektrotechnieken.
Bij meettechniek en in het labo nemen elektriciteit en de computer een steeds
belangrijker plaats in.
Schakel-, meet-, verlichtings- en verwarmings-, verdelings- en beveiligingstechnieken, installatie en aandrijftechnieken, schakelingen en onderhoud van
elektrische machines … staan op het programma.
De elektrische principes worden aangeleerd.
Houttechnieken
In Houttechnieken ligt de nadruk op het
verwerven van technische- en praktische kennis.
Deze studierichting is vooral gericht op
onmiddellijke tewerkstelling.
Je wordt opgeleid tot vakman in de
houtnijverheid.
Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en
buitenschrijnwerk,
timmerwerk, houtbouwmethoden en
hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren.
Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen,
zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze.
Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is basiskennis.
Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten. Aan de hand van labo-onderzoek leer je het materiaal grondig kennen.
Zo kan je een verantwoorde keuze maken van technieken, gereedschappen en
materialen.
Je leert geautomatiseerde processen
uitwerken, organisatie en productieplanning, kostprijsberekening.

infobrochure_inschrijvingen2019-2020.indd 13

6/08/2019 20:42:26

Mechanische Vormgevingstechnieken
Mechanische vormgevingstechnieken is sterk praktijkgericht.
Er is zeer veel aandacht voor uitvoeringsgerichte vaardigheden. Je leert o.a.
schetsen maken, plannen lezen, werkanalyses en werkmethodes opstellen, ingrijpen in de fasen van de vormgevingstechniek (vorm geven aan een metalen
werkstuk), machines instellen, bedienen en (de)monteren … .
De basiskennis van mechanische en in mindere mate elektrische principes
wordt verder uitgediept.
Het gaat echter niet over een theoretische (zoals in Elektromechanica of Industriële wetenschappen) maar eerder om een praktische uitdieping.
Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken.
Zo kom je tot praktische realisaties die je kunt uitvoeren.
Je maakt hierbij gebruik van professionele software op de computer.
In de praktijklessen maak je aanvankelijk met hand en machine werkstukken
waarbij boren, schaven, frezen, draaien en slijpen toegepast worden.
Je leert metaalbewerkingsmachines instellen en bedienen.
Het programmeren en werken met computer, numeriek gestuurde machines
en computertekenen zijn geïntegreerd.
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ARBEIDSMARKTGERICHT (BSO)
Auto
Automecanicien
Je wordt automecanicien dankzij
deze studierichting.
Je krijgt weinig algemene vakken
maar onderschat het technisch
gedeelte van de opleiding niet.
Moderne voertuigen zitten immers vol met technische snufjes
en nieuwe technologieën.
Via een combinatie van technische tekenen, technologie, veel
praktijkuren en stages leer je zelfstandig aan personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens…
werken.
Je leert de juiste diagnoses stellen bij defecten, auto’s onderhouden en herstellingen uitvoeren volgens de regels van de kunst.
Je maakt uitgebreid kennis met de verschillende onderdelen en de werking
van de auto en hierbij komen zowel mechanica als elektrische voorzieningen
aan bod.
Ook de motoren, het rollend gedeelte, het chassis, de verschillende brandstofsystemen en de carrosserie staan op het programma.
Je leert eenvoudige rekenwerkbladen (ICT-toepassing) gebruiken voor de berekening van de kostprijs en hierover praten met de klant.
Je leert tijdens je werkzaamheden rekening houden met de veiligheidsvoorzieningen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de voorschriften op het vlak van gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie.
Tijdens je stages krijg je uitgebreid de kans hetgeen je weet en kunt toe te
passen in de praktijk.
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Je proeft ook van de reële werksituatie in een garage.
Carrosserie
In deze praktijkgerichte studierichting
word je opgeleid om carrosserie of
plaatwerk aan voertuigen (personenauto’s, bedrijfs-, vrachtwagens…) te
herstellen en te bewerken.
Je leert je kennis via praktijkvakken in de schoolwerkplaats en tijdens je stage
direct toepassen.
Het pakket algemeen vormende vakken is beperkt.
Je oefent in het (de)monteren van carrosserie-onderdelen. Hiervoor leer je
werken met handgereedschappen en machines.
Je leert schuren en plamuren. Je leert snijgereedschap kiezen en gebruiken,
lassen, gassmeltlassen, en hardsolderen.
Je oefent zowel op carrosserieplaten uit staal, kunststof als uit aluminium.
Zo leer je schade herstellen aan koetswerk en chassis.
Je leert de kosten ramen voor een herstelling en de verzekeringspapieren afhandelen.
Je leert carrosserieonderdelen afplakken alvorens ze te lakken, maakt zelf je
lakken gebruiksklaar, leert verfspuiten hanteren maar evengoed de spuitcabine
bedienen.
Je leert je spuitmateriaal onderhouden.
Je leert over meer dan alleen maar het koetswerk.
Ook motoren en de werking van verschillende (elektrische) auto-onderdelen
komen aan bod.
Dit is nodig om later onderhoudswerkzaamheden aan de auto te kunnen uitoefenen.
Voor het efficiënt opzoeken van informatie rond materialen, het lezen van
schema’s, het leren werken met eenvoudige rekenbladen, gebruik je professionele computerprogramma’s.
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En bij dit alles hou je steeds rekening met veiligheid, milieu en kostprijs.
Bouw
Bouw/Ruwbouw/Renovatie bouw
Wil je graag zelf gebouwen kunnen
bouwen?
In de tweede graad leer je de basistechnieken van het metselen, het bekisten
en het ijzervlechten, het pleisteren en
het tegelzetten, aangevuld met technische vakken.
In de derde graad maak je kennis met
diverse bouwmaterialen, het uittekenen
en het uitvoeren van speciale constructies en siermetselwerk. Je wordt er ook
getraind in alle aspecten om een werf
voor te bereiden en het berekenen van
prijsoffertes.
In het specialisatiejaar wordt de klemtoon gelegd op de renovatie van bestaande gebouwen, waarbij afwerkingstechnieken een belangrijke rol spelen.
De opleiding laat toe aan de slag te
gaan als metselaar, bekister, stukadoor
of vloerder.
Een deel van de leerlingen schakelt na enkele jaren beroepservaring over op de
functie van werfverantwoordelijke of gaat als zelfstandig aannemer aan de slag.
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Schilderwerk en Decoratie
In deze praktijkgerichte opleiding leer je
nieuwbouw en bestaande gebouwen afwerken en verfraaien.
Je krijgt weinig algemene vakken maar ontwikkelt tijdens de praktijkuren je technische
vaardigheden op vlak van schilderwerk en decoratie.
Je leert oude verflagen verwijderen, muren
ontstoffen, gevels en interieurs schilderen,
wand- en vloerbekleding aanbrengen, glas
plaatsen, behangen, garneren en stofferen.
Je oefent op het aanbrengen van hout- en
marmerimitatie, op het patineren….
Borstel, rol of spuitpistool leer je vlot hanteren.
Tapijt, kurk, vinyl of linoleum… hebben geen
geheimen meer voor jou.
Onder begeleiding leer je opdrachten begrijpen en volgens de regels van de kunst uitvoeren en afwerken.
Je wordt getraind in het voorbereiden en beschermen, in het milieubewust
omgaan met materialen en producten en je leert rekening houden met het
kostenplaatje.
Je oefent in de praktijklessen en tijdens je stage niet alleen de verschillende
technieken in maar je gebruikt ook je creativiteit en ontwikkelt een ‘oog voor
motieven, accenten, details…’.
Allergisch voor stof, verven of verwerkingsproducten?
Dan is deze richting misschien minder geschikt voor jou.
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Elektriciteit
Elektrische Installaties
Elektrische
installatietechnieken is sterk praktijkgericht en moet vooral
gezien worden als een
voorbereiding op technisch uitvoerende beroepen in de elektriciteitssector.
Je moet een werkopdracht kunnen analyseren, schema’s kunnen lezen en metingen kunnen uitvoeren.
Hierbij zijn de elektrische voorschriften en reglementeringen belangrijk.
De studierichting wil binnen het brede domein van de toegepaste elektriciteit
een theoretisch- technische vorming aanbieden die ook veel aandacht heeft
voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden.
Het realiseren, renoveren of herstellen van industriële elektrische installaties
maar ook de complexe aspecten van een residentiële installatie komen aan
bod.
De basiskennis van de tweede graad wordt verder uitgediept en uitgebreid.
Je wordt opgeleid tot technicus industriële elektrotechnische installaties.
Industriële installaties en meer complexe residentiële installaties zoals elektriciteit in productiebedrijven, appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen,
ziekenhuizen… komen ook aan bod.
De klemtoon wordt gelegd op elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen.
Je werkt rond lichtinstallaties, verwarming, motorschakelingen, elektronische
vermogensregeling, laag- en
netspanninginstallaties.
Hierbij gebruik je zowel relaisschakelingen als elektronische sturingen.
De nodige aandacht wordt besteed aan hand- en contactgestuurde motoren, maar ook
automatiseringsprocessen zoals
PLC-sturingen, computertekenen… komen aan bod.
De praktijk is belangrijk, maar
de theoretische achtergronden
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worden niet uit het oog verloren.
De leerstof wordt minder theoretisch uitgediept dan in de studierichtingen
Elektromechanica of Elektriciteit-Elektronica.
De beroepskennis omvat theoretische kennis van fundamentele wetten van
elektriciteit, elektrische machines en praktische kennis van elektrotechnieken.
Bij meettechniek en in het labo nemen elektriciteit en de computer een steeds
belangrijker plaats in.
Schakel-, meet-, verlichtings- en verwarmings-, verdelings- en beveiligingstechnieken, installatie en aandrijftechnieken, schakelingen en onderhoud van
elektrische machines … staan op het programma.
De elektrische principes worden aangeleerd.

Hout
Houtbewerking
Deze opleiding is gericht op de praktijk van
de houtverwerkende nijverheid in het algemeen.
Zowel op vlak van de meubelmakerij, de binnen- en buitenschrijnwerkerij verwerf je kennis en praktijkervaring.
Tijdens je opleiding krijg je eerder weinig algemene vorming.
Je bestudeert en leert verschillende houtconstructies maken en al doende de mogelijkheden van verschillende materialen kennen.
Met elektriciteit en mechanica maak je kennis
voor zover je dit nodig hebt voor je latere job.
Zo leer je houtbewerkende machines bedienen en onderhouden.
Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je
uitvoeren: van planning, schetsen, over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken
van het product.
Tijdens de opdrachten in het schoolatelier en
tijdens je stages kan je je verder bekwamen
in het zelfstandig werken en in het steeds handiger worden in het werken met
machines.
Hou er rekening mee dat deze opleiding misschien niet aangewezen is wanneer je last hebt van stofallergie of wanneer je allergisch bent aan bepaalde
houtsoorten of verwerkingsproducten.
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Koeling en warmte
Centrale Verwarming en Sanitaire Installaties
Deze opleiding maakt van jou een bekwame loodgieter en installateur van
centrale verwarming.
Je hebt weinig algemene vakken en spitst je toe op de praktijk.
Via de stage doe je nuttige ervaring op en leer je je toekomstige werksituatie
kennen.
Je leert technische tekeningen en schema’s begrijpen.
Je krijgt inzicht in de kenmerken, de functie en de werking van verschillende
centrale verwarmingsinstallaties… Steeds komen er immers nieuwe toestellen
en systemen op de markt: op stookolie, aardgas, zonne-energie…
Je leert over dakbedekking en warmteleer, over verschillende materialen (vb.
leidingen in kunststof, koper, lood..) die kunnen gebruikt worden….
Je leert welke onderhoudswerkzaamheden er moeten gebeuren.
Omdat veel sanitaire en verwarmingsapparaten elektrisch worden gevoed
moet je ook kennis verwerven over elektrotechniek, regeltechniek en toegepaste elektronica.
Al doende leer je sanitair plaatsen, centrale verwarming installeren en herstellen, autogeenlassen, elektrisch vlambooglassen…
Je leert verschillende toestellen en gereedschappen kennen, de computer gebruiken bij vereenvoudigd boekhouden, kosten berekenen…
Ook kwaliteitszorg, veiligheid, milieu, hygiëne worden niet vergeten.
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Mechanica
Basismechanica
Basismechanica is een zeer praktische beroepsopleiding met eerder weinig algemene vakken.
De school kan volgende vakgebieden (of een combinatie ervan) aanbieden:
‘auto’, ‘koeling en warmte’, of ‘machines’ en lassen-constructie.
Als je kiest voor een combinatie van vakgebieden leer je vooral de basis.
Kies je voor 1 vakgebied, dan volg je ook een verdiepingsvak.
Basistechnieken als boren, zagen, draaien en slijpen worden ingeoefend.
Vaardigheden die meer handigheid vereisen (lassen, snijbranden, solderen,
plooien, plaatbewerking, sanitair) worden ook getraind.
Bovendien leer je al doende gereedschappen en machines kennen die vaak
gebruikt worden in de metaalnijverheid. Je leert ze ook gebruiken en onderhouden. Je leert je informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen.
Werktuigmachines
Instromen in de 3de graad ‘Werktuigmachines’ gebeurt best na de 2de graad
‘Basismechanica’, maar kan ook vanuit andere TSO- of BSO-richtingen met een
‘metaal’-achtergrond.
Uiteraard dien je dan bepaalde vakken in te halen.
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding word je een vakman/-vrouw die met
handbediende of computergestuurde machines verschillende materialen kan
bewerken.
Er staan weinig vakken algemene vorming op het programma.
De focus ligt op het verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring via de
vele praktijkuren in de schoolwerkplaats en tijdens de stage.
Je oefent met boormachines, draaibanken, lasapparatuur, frees- en slijpmachines.
Je leert plaat- en profielmateriaal lassen en solderen, energiekringen installeren,
mechanische constructieonderdelen (de)monteren en afstellen.
Je leert ook CNC-machines programmeren, via de
computer informatie opzoeken, werken met eenvoudige rekenbladen voor
kostprijsberekening, tekenprogramma’s gebruiken ….
De stage zorgt voor nuttige
ervaring op de werkvloer.
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Lassen-Constructie
Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op
tot een volleerd lasser.
Je krijgt verschillende lastechnieken onder
de knie.
Je leert snijbranden, slijpen en polieren,
plaatbewerkingsmachines bedienen….
Je leert constructies monteren, hechten,
lassen…. Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende.
Op je programma staan weinig algemene
vakken.
Je leert technische tekeningen ontcijferen
en begrijpen.
Je leert materialen, gereedschappen en
werkmethodes kennen en toepassen.
Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Veiligheid staat steeds centraal.
De basisbegrippen van elektriciteit worden
verduidelijkt, je leert over de werking van
pompen, compressoren van centrale verwarming en koelinstallaties, van persluchten hydraulische installaties en van verbrandingsmotoren.
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Voeding
Grootkeuken
Deze praktische studierichting leidt je op tot kok voor grootkeukens van verschillende instellingen en cateringbedrijven.
Ideaal wanneer je aanleg hebt voor keukenwerk maar het rechtstreeks contact
met de klant wil vermijden.
Je hebt weinig algemene vakken en leert veel via praktijk op school en via
stages.
Je leert lekker en gezond koken voor grote groepen binnen een strikte tijd.
Je verwerft inzicht over de producten die je gebruikt, voedseladditieven en
dieetleer.
Je leert rekening houden met de kostprijs en koken volgens de regels van de
hygiëne.
Je leert kwaliteitsvolle gerechten in groep bereiden, de maaltijden bewaren en
verdelen en al het werk vlotjes en efficiënt organiseren.
Ook worden de elementaire principes van marketing, management, personeels- en financieel beheer bijgebracht en je leert begroten, calculeren, inkopen en administratie bijhouden
Natuurlijk leer je ook gebruik maken van de moderne kooktechnieken (o.a. vacuümgaren, ontkoppeld kooksysteem, inductiekoken, voedingstechnologie en
informatietechnologie) en van de moderne kookapparatuur.
Dit alles volgens de veiligheidsvoorschriften.
In deze opleiding wordt het dure beroepsmateriaal door de school aangeboden.
Voor de studierichtingen waarin je rechtstreeks in contact komt met voeding
moet je bijkomend een medisch attest hebben waaruit
blijkt dat je medisch geschikt
bent om met voedingswaren
te werken!
Je hoeft dit attest maar 1 keer
aan te vragen tijdens je secundaire studies.
De geschiktheidsverklaring is
immers geldig voor de rest
van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je
werkt rond voeding.
Je huisarts, dient dit attest uit
te reiken vóór 15 september
van het betrokken schooljaar. Schrijf je je later in dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden.
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WIE IS WIE ? DIRECTIE VTI-DE VAKSCHOOL
Tanja Biebaut			
Els Van der Hoeven: 		
Stefan Ooghe : 			
Hilde Hutsebaut : 		
Lieven De Vos:			
Nico Goedgezelschap:		

Algmeen Directeur Priester Daens College
directeur VTI Bovenbouw
adjunct-directeur VTI3
adjunct-directeur VTI2
technisch adviseur coördinator
technisch adviseur coördinator

SCHOOLDAGINDELING
Uur			Activiteit
8 u			
8.20 u			
8.25 u tot 9.15 u		
9.15 u tot 10.05 u
10.05 u tot 10.15 u
10.15 u tot 11.05 u
11.05 u tot 11.55 u
11.55 u tot 12.45 u
12.40 u			
12.45 u tot 13.35 u
13.35 u tot 14.25 u
14.25 u tot 14.35 u
14.35 u tot 15.25 u
15.25 u tot 16.15 u
16.15 u			

vrije studie
verplichte opstelling van alle klassen op de speelplaats
eerste lesuur
tweede lesuur
ochtendpauze
derde lesuur
vierde lesuur
middagpauze
verplichte opstelling van alle klassen op de speelplaats
vijfde lesuur
zesde lesuur
namiddagpauze
zevende lesuur
achtste lesuur
Einde van de lessen (*)
(*) Op vrijdag eindigen de lessen om 14.25 u, behalve voor
alle klassen van 5TSO, uitgezonderd 5IW
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ONTHAALDAG
De eerste schooldag is geen lesdag, maar een onthaaldag. De leerlingen maken
kennis met hun jaarleider en hun klastitularis.
SCHIKKING ONTHAALDAG/BEGIN NIEUW SCHOOLJAAR
3T en 3B
De leerlingen voor het derde jaar TSO en BSO worden verwacht op maandag 2 september 2019 om 10 u.
4T en 4B
De leerlingen voor het vierde jaar TSO en BSO worden verwacht op maandag 2 september 2019 om 11 u.
5, 6 en 7B +T
De leerlingen van de derde graad (5, 6 en 7BSO en TSO - Se-n-Se) worden
verwacht op maandag 2 september 2019 om 13 u.
De leerlingen blijven op school tot 15 u. Vanaf dinsdag 3 september 2019
start de gewone dagorde.
AANKOOP NIEUWE SCHOOLBOEKEN EN MATERIAAL
Boeken kunnen tijdens de vakantieperiode aangekocht worden in de school
(vestigingsplaats VTI-Dé Vakschool, hoofdingang Sinte Annalaan 99) van
woensdag 20 augustus tot vrijdag 30 augustus
2019, alle werkdagen van 9 u tot 12 u en van 13
u tot 16 u.
Ook op zaterdag 31 augustus van 9 u tot 12 u. Op
woensdag 28 augustus blijven we open tot 19 u.
Om het schooljaar vlot te starten, wordt er verwacht dat alle leerlingen hun boeken aankopen
vóór 2 september 2019.
De boekenlijsten en materialenlijsten vind je op
de website van het VTI ‘www.vtiaalst.be’.
BOEKENBEURS
Wie zich tweedehandsboeken wenst aan te schaffen of wil verkopen, kan dat
doen op de onlineboekenbeurs via de website www.vtiaalst.be. Ook de leerlingen van het 2de jaar van de 1ste graad die overstappen naar het 1ste jaar van
de 2de graad, kunnen van dit aanbod gebruikmaken.
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SCHOOLABONNEMENT
De minderjarige leerling die
dit schooljaar een busabonnement had, zullen automatisch een formulier van
de maatschappij “De Lijn”
opgestuurd krijgen en kan op
die manier een verlenging
aanvragen.
De minderjarige leerling die
een treinabonnement nodig
heeft, kan dit rechtstreeks
aanvragen in het station.
De meerderjarige leerling
moet een door de school afgeleverd inschrijvingsbewijs indienen bij de NMBS. Die attesten zijn te verkrijgen op het leerlingensecretariaat vanaf 2 september 2019.
CLB
Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
Een CLB kan helpen bij vragen
over:
• leren en studeren: problemen met lezen, schrijven,
rekenen, leren, ...
• de onderwijsloopbaan:
vragen bij de studiekeuze,
studierichtingen, attesten
en diploma’s, ...
• psychisch en sociaal
functioneren: depressieve
gevoelens, stress, faalangst,
pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een
moeilijke thuissituatie, ...
• preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, ...
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DE KLASTITULARIS
Eén van je leerkrachten vervult de taak van klastitularis. Bij die leerkracht kan
je altijd terecht met je vragen en je problemen in verband met je studie of je
persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen
verrichten. Een titularis volgt elke leerling van zijn klas zeer nabij en begeleidt
hem/haar bij de studieloopbaan. Hij/zij is ook de meest aangewezen persoon
om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. De klastitularis is tevens
de contactpersoon tussen de school en de ouders via bv. de oudercontacten
en de agenda.
DE PREFECTUUR
Op de prefectuur regel je je afwezigheden, meld je je aan bij het te laatkomen, vraag je toestemming om wettig afwezig te mogen zijn omwille van familiale en persoonlijke redenen. Je kan er tegen betaling kopiëren. Als iemand
van de leerlingenbegeleiding, het CLB of een leerkracht of een directielid je
dringend wil spreken, word je gevraagd om onmiddellijk naar de prefectuur te
gaan.
Je bent ook welkom op de prefectuur met je persoonlijke vragen en problemen.
DE INTERNE LEERLINGENBEGELEIDING
Mevrouw Isabelle Rogge en de heer Patrick Callebaut zijn onze leerlingenbegeleiders. Je kan ze contacteren en eventueel een afspraak maken via de
prefectuur.
JAARLIJKSE INFODAG
De jaarlijkse Infodag wordt dit schooljaar georganiseerd op zaterdag 16 mei
2020 van 13 tot 18 u.
We verstrekken alle informatie over het studieaanbod en je kan een kijkje
nemen in de vaklokalen van de verschillende studiegebieden om van dichtbij
kennis te maken met het onderwijsproject. Er zijn rondleidingen op de verschillende vestigingsplaatsen.
Voor een bezoek aan het Centrum Leren & Werken aan de Ledebaan 234
wordt er een shuttledienst voorzien.
SCHOOLKALENDER
Bij het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een schoolkalender.
Bijna alle activiteiten, de rapportdata, de vrije dagen, de oudercontacten, … zijn
vermeld op de kalender.
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DE AGENDA
De digitale agenda
op Smartschool
geeft weer wat er
tijdens de les zal
gezien worden,
welke taken er
moeten gemaakt
worden en wat
moet worden ingestudeerd tegen de
volgende les. Elke
week tekent één
van de ouders de
planningsagenda.
WEEK 2

WEEK 1

Vak

Toetsen en taken

Vak

Werk- en studieplanning

Vak

Toetsen en taken

Vak

Werk- en studieplanning

Onthaaldag
Maandag
2 september

Maandag
9 september

Dinsdag
3 september

Dinsdag
10 september

Woensdag
4 september

en ouders nieuwe lln.

Woensdag
11 september

contactavond ouders en lln. 3T+B

Donderdag
5 september

Donderdag
12 september

Klasfoto’s
Vrijdag
6 september

Vrijdag
13 september

zaterdag/zondag 				
Werk- en studieplanning

zaterdag/zondag 				
Werk- en studieplanning

EVALUATIE EN RAPPORT
De data van de rapporten ‘dagelijks werk’ als de ‘trimestriële/semestriële rapporten’ vind je op de schoolkalender. We vragen aan de ouders om nauwgezet de resultaten via Smartschool op te volgen.
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REMEDIËRING
Gedurende het schooljaar ontvangen de leerlingen voortdurend aanbiedingen
en adviezen om hun schoolresultaten te verbeteren. Sommige leerlingen ontvangen na overleg in de klassenraad een remediëringswijzer via Smartschool.
Daarin staat uitdrukkelijk beschreven wat we van een leerling verwachten om
zijn schoolresultaten voor bepaalde vakken te verbeteren en eventuele tekorten weg te werken.
OUDERAVONDEN
Op geregelde tijdstippen vinden er oudercontacten plaats. Ouders krijgen de
gelegenheid om overleg te plegen met de leerkrachten, de directie, de interne
leerlingenbegeleiding, het CLB ….
De data zijn ook terug te vinden op de schoolkalender.
SPORT
Iedere leerling krijgt in de loop van het schooljaar de kans om met zijn/haar
jaar verplicht deel te nemen aan een sportdag. De leerkrachten Lichamelijke
Opvoeding samen met de jaarleiders staan in voor de organisatie. De data zijn
te vinden op de schoolkalender.
SCHOOLREGLEMENT
Op de website www.vtiaalst.be vind je het schoolreglement onder
downloads en links. Daarin staan de juridische en de praktische leefregels/afspraken die een goede samenwerking en een vlot verloop
van het schooljaar waarborgen.
TURNKLEDIJ EN WERKKLEDIJ MET VTI-LOGO
Omwille van de sportvloer in de turnzalen is het gebruik van kwaliteitssportschoenen verplicht. Ze laten bij intensieve training geen
sporen na op de vloer.
Het intern reglement van het zwembad van de stad Aalst
laat het dragen van zwemshorts met broekzakken niet toe.
In de turnles dragen de leerlingen een T-shirt en sportbroek
met het VTI-logo.
Het is verplicht in de werkplaatsen de gepaste werkkledij en
beschermingsmiddelen te dragen (conform de wettelijke
veiligheidsvoorschriften).
In de eerste schoolweek wordt het werkplaatsreglement
toegelicht door de technisch adviseur van het studiegebied.
Voor elk studiegebied gelden andere afspraken.
Opdruk Sweater
Kleur opdruk: Zwart
Ca. 110mm
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We vragen met aandrang de werkkledij te naamtekenen.
AVONDSTUDIE
Elke vrijdagnamiddag is er in de bibliotheek studiemogelijkheid vanaf 14.30 u
VERKOOPDIENST/AFDRUKDIENST
De verkoop- en afdrukdienst is elke schooldag open van 8u tot 11.30 u en van
12.30 u tot 15u (woensdagnamiddag gesloten).
SCHOOLREKENING
Per schooljaar bezorgen wij je
twee schoolrekeningen :
• een A-factuur (eind oktober)
€50 voorschotfactuur
• een B-factuur (voor de
kerstvakantie) algemene
kosten eerste periode tot 15
november 2020 (kopieën,
meerdaagse uitstappen, …)
• een C-factuur (na de paasvakantie) algemene kosten
tweede periode tot 30 april
2020 (kopieën, meerdaagse
uitstappen, …)
VTI werkt samen met het Incassobureau TCM bij niet betaling van de schoolrekening.
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