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TECHNOLOGIE IS DE TOEKOMST! 

• massaal veel technisch georiënteerde 
knelpuntberoepen in onze regio!  

 

• GTI: enkel opleidingen in deze knelpuntberoepen, op 
alle niveaus 

 

• steeds meer meisjes! 
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MISSIE GTI BEVEREN 
• Opleiden (vervolgonderwijs en/of arbeidsmarktgericht) 

• samenwerking met bedrijven: zinvolle lesinhoud 
 

• Opvoeden (soft skills & 21e-eeuwse vaardigheden) 

• sociale pijler: samenwerkend leren, wereldburgerschap, 
waarden en normen … 

• persoonlijke ontwikkeling: probleemoplossend denken, ICT- 
en communicatief vaardig, kritische zin, zelfregulatie, creatief zijn, 
logisch kunnen denken, besluitvaardig zijn … 

 

• Goed gevoel 
• talentontdekking & studiekeuzebegeleiding  

• leerlingenondersteuning 

• energie voor levenslang leren 

 
 

RESULTAAT 

• mooie slaagcijfers in hoger onderwijs 
• aandeel wiskunde is hoog in TSO (bv. 8u wiskunde in de derde graad 

industriële wetenschappen) 

• 2/3 van de TSO-leerlingen studeert verder (hoge participatie) 

• studierendement op of boven Vlaamse gemiddelden 

 

• tevreden bedrijven  
 

• goede resultaten in wedstrijden (≠ richtingen) 
• top 3 in Brebaswedstrijd (ICT) dit jaar 

• Top 10 in Belgische Informatica Olympiade 

• lassen en hout op hoog niveau 

• olympiades: meestal bereikt een leerling de tweede ronde 
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LOGISCHE TRAJECTEN A-STROOM 

1e  
jaar 

2e jaar 2e graad TSO 3e graad TSO 7e jaar 

 
 
 
 
 
1A 

2AW 
STEM- 
weten-
schappen 

Technologische 
wetenschappen (TW) 
 
 
 
 
Elektromechanische 
technieken (EMT) 

 
Elektrotechnieken (ET) 
 
Mechanische technieken 
(MT) 

 
Houttechnieken (HT) 

- Technologische 
wetenschappen & 
engineering 

- Informatie- en 
communicatie- 

     wetenschappen 
- Mechatronica 
 
- Autotechnieken 

 
 

- Elektrotechnieken  
 

- Mechanische 
vormgevingstechnieken  

 

- Houttechnieken? 

Haven-
techniek-
en 
 
(mecanicien 
havenvoer-
tuigen) 

 
 
 

2A  
STEM 
technieken 

3 TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 
(TW) 
• doorstroomrichting   

• vervolgonderwijs: bv. master ingenieurs- of industriële wetenschappen 

• brede algemene vorming (eindtermen doorstroomfinaliteit) 

• theoretische studie van de industriële technologie (cesuurdoelen WIS-FYS-STEM) 

 

• lessentabel (34 u.) 

• 5u wiskunde 3u wetenschappen 1u informatica 

• 3u elektriciteit 3u mechanica  4u STEM-atelier (engineering) 

• 4u Nederlands 3u Frans  2u Engels 

 

• conceptueel denken, ontwerpend leren 

• exploratief, probleemoplossend & onderzoekend handelen 

• verbindend leren: vaardig in modelleren & engineeren: 4e 
technologische revolutie (kunstmatige intelligentie, robotica, IoT, 3D-
printing,…) 
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3 ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN 
(EMT) 
• dubbele finaliteit  

• vervolgonderwijs: bachelor/Se-n-Se OF gaan werken 

• brede algemene vorming (eindtermen dubbele finaliteit) 

• kennis van wetenschappelijke basis industriële technologie (cesuurdoelen WIS-
FYS-STEM) 

• selectie doelen uit beroepskwalificaties elektromecanicien, technicus 
installatietechnieken, koeltechnicus 

 
• lessentabel (34 u.) 

• 4u wiskunde 2u wetenschappen 1u informatica 

• 4u elektriciteit 3u mechanica  4u praktijk (EM/ET) 

• 4u Nederlands 2u Frans  2u Engels 
 

• 2u keuze:  

o opstroommodule mechatronica  OF 

o module auto- & mechanische technieken 

 

3 ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN 
(EMT) 

 

• denken & doen 

• interesse in technologie  

  onderhoud van mechanische & elektrische systemen  

  koel- en warmtetechnieken 

• uitdieping industriële elektromechanische systemen & processen  

• sterk in diagnose & toepassen van handelingen i.f.v. automatisatie, 
ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële systemen 
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3 ELEKTROTECHNIEKEN (ET) 

• dubbele finaliteit  

• vervolgonderwijs: bachelor/Se-n-Se OF gaan werken 

• brede algemene vorming (eindtermen dubbele finaliteit) 

• kennis wetenschappelijke basis industriële technologie (cesuurdoelen WIS-FYS-STEM) 

• selectie doelen uit beroepskwalificaties elektrotechnicus, technicus industriële 
elektriciteit, technieker industriële lijnautomatisatie, datacommunicatie en 
netwerktechnieker, elektronicatechnieker 

 
• lessentabel (34 u.) 

• 4u wiskunde 2u wetenschappen 1u informatica 

• 4u elektriciteit 1u mechanica  8u praktijk 

• 4u Nederlands 2u Frans  2u Engels 

 
 

 

 

3 ELEKTROTECHNIEKEN (ET) 

 

• denken & doen 

• uitdieping huishoudelijke & niet-huishoudelijke elektrotechnische 
installaties 

• sterk in diagnose & toepassen van handelingen i.f.v. ontwerp, 
installatie, automatisatie & onderhoud elektrotechnische systemen  
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3 MECHANISCHE TECHNIEKEN (MT) 

• dubbele finaliteit 

• vervolgonderwijs: bachelor/Se-n-Se OF gaan werken 

• brede algemene vorming (eindtermen dubbele finaliteit) 

• kennis wetenschappelijke basis industriële technologie (cesuurdoelen WIS-FYS-STEM) 

• selectie doelen uit beroepskwalificaties omsteller plaatbewerking, omsteller 
verspaning, monteerder-afregelaar 

 
• lessentabel (34 u.) 

• 4u wiskunde  2u wetenschappen 1u informatica 

• 2u fysica & constructieleer  3u mechanica  8u praktijk  

• 4u Nederlands  2u Frans  2u Engels 

 
 

 

 

3 MECHANISCHE TECHNIEKEN (MT) 
 

• denken & doen 

• uitdieping ontwerpen & realiseren van producten in ferro-, non-ferro- 
& kunststofmaterialen  

• denken i.f.v. proces en technologisch vaardig in CAD/CAM, 
verspanende technieken, niet-verspanende technieken & 
(de)montagetechnieken 

• via CAD/CAM-toepassing modelleren & vervaardigen van werkstukken 
met computergestuurde vormgevingsmachine  
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3 HOUTTECHNIEKEN (HT) 

• dubbele finaliteit 

• vervolgonderwijs: bachelor/Se-n-Se OF gaan werken 

• brede algemene vorming (eindtermen dubbele finaliteit) 

• kennis van wetenschappelijke basis van de  industriële technologie 
(cesuurdoelen WIS-CHE-FYS-STEM) 

• selectie doelen uit beroepskwalificaties operator CNC-gestuurde 
houtbewerkingsmachines 

 
 

• lessentabel (34 u.) 

• 4u wiskunde  2u wetenschappen 1u informatica 

• 2u fysica & constructieleer  3u hout   8u praktijk  

• 4u Nederlands  2u Frans  2u Engels 

 
 

 

 

3 HOUTTECHNIEKEN (HT) 
 

• denken & doen 

• uitdieping ontwerpen, modelleren & realiseren van projecten in 
massief hout & houtachtige plaatmaterialen & toepassen van 
wetenschappelijke methoden 

• sterk in analyseren & ontwikkelen technische processen & systemen in 
houtbewerking 

• vaardig in gebruik digitale technologieën zoals modelleren, 
procesmatig voorbereiden & aansturen van CNC-gestuurde 
houtbewerkingsmachines 
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LOGISCHE TRAJECTEN B-STROOM 

1e jaar 2e jaar 2e graad 
BSO 

3e graad BSO 7e jaar (niet-
duaal) 

1B 2B (STEM-
technieken) 

Mechanica - Lassen-constructie Pijpfitter-fabriceur 

- Mechanische vormgeving Elektro-
mecanicien 

Elektriciteit ‐ Elektrische installaties 
‐ Onderhoudsmechanica 

auto  
‐ Fiets-, brom- en 

motorfietsinstallaties? 
‐ Onderhoudsmechanica 

Hout - Binnen- en 
buitenschrijnwerk 

Interieur/ 
trappenmaker? 

+ enkele 
richtingen duaal 
leren (7e jaar) 

7 BSO: attest 
bedrijfsbeheer 

3 ELEKTRICITEIT (E) 
• arbeidsmarktgerichte finaliteit (gaan werken) 

• brede algemene vorming (eindtermen arbeidsmarktgerichte finaliteit) 

• selectie doelen uit beroepskwalificaties elektrotechnisch installateur, 
onderhoudsmonteur, koelmonteur, vakman installatietechnieken, 
onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, 
fietstechnicus,  mecanicien bromfietsen en motorfietsen 

 
• lessentabel (32 u.) 

• 6u PAV 

• 2u Engels 

 

• 6u theorie elektriciteit & labo  

• 10u praktijk elektriciteit  

• 4u praktijk onderhoud & auto 
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3 ELEKTRICITEIT (E) 
 

• praktische richting: doen! 

• aan de slag met elektrotechnische installaties, elektromechanische 
toepassingen of voertuigen 

• uitdieping nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen, 
elektrificatie van voertuigen en instellen toestellen via apps 

• denken i.f.v. realisatie & ontwikkelen technisch-operationele 
vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische 
installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire 
installatietechnieken & onderhoudstechnieken in context van 
voertuigen 
 

 

 

 

3 MECHANICA (M) 
• arbeidsmarktgerichte finaliteit (gaan werken) 

• brede algemene vorming (eindtermen arbeidsmarktgerichte finaliteit) 

• selectie doelen uit beroepskwalificaties voorbewerker carrosserie, 
plaatbewerker carrosserie, (de)monteur carrosserie, constructielasser,  
pijplasser, insteller plaatbewerking, insteller verspaning, monteerder 

 

• lessentabel (32 u.) 

• 6u PAV 

• 2u Engels 

 

• 6u theorie mechanica & labo  

• 8u praktijk mechanica & monteren/demonteren  

• 6u theorie en praktijk lassen & koetswerk 
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3 MECHANICA (M) 
 

• praktische richting: doen! 

• realiseren producten in (non-)ferro- & kunststofmaterialen & lassen 
constructies 

• uitdieping computergestuurde vormgevingsmachines en 
lasprocedures 

• denken i.f.v. realisatie & ontwikkelen technisch-operationele 
vaardigheden in (niet-)verspanende technieken,  
(de)montagetechnieken, lassen en koetswerk 

 
 

 

 

 

3 HOUT (H) 
• arbeidsmarktgerichte finaliteit (gaan werken) 

• brede algemene vorming (eindtermen arbeidsmarktgerichte finaliteit) 

• selectie doelen uit beroepskwalificaties binnenschrijnwerker, interieurbouwer, 
buitenschrijnwerker hout 

 
• lessentabel (32 u.): 

• 6u PAV 

• 2u Engels 

 

• 6u theorie hout & labo  

• 14u praktijk hout (binnen, buiten, interieur) 

 

 



28/04/2021 

11 

3 HOUT (H) 
 

• praktische richting: doen! 

• uitdieping realiseren projecten in massief hout, houtachtige 
plaatmaterialen, verspaningstechnologie & constructies 

• werken geïnformeerd & toepassingsgericht met grondstoffen & 
materialen 

• gebruiken digitale technologieën om technisch proces voor te 
bereiden & ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor 
machinale realisatie constructies & projecten in massief hout & 
houtachtige plaatmaterialen 

• zorg voor milieu, veilig & ergonomisch werken & circulaire economie 
vormen rode draad doorheen studierichting 

 
 

 

 

 

TER INFO: ONTWIKKELING DUAAL 
LEREN IN 7BSO 
• Elektrotechnicus duaal  

• Installateur gebouwenautomatisering duaal  

• Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen duaal  

• Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal  

• Technicus koelinstallaties duaal -> voorlopig niet goedgekeurd 
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LEERLINGBEGELEIDING  

 

• elke leerling krijgt elke dag BASISZORG, 
gebaseerd op twee pijlers: 
 

• leren leren 

• structuur aanbieden 
 

• als de basiszorg niet voldoet, heeft de leerling 
recht op VERHOOGDE ZORG 

 
 

 

 

 

VERHOOGDE ZORG: LEREN LEREN 

• toekennen verhoogde zorg: evaluatie/bijsturing tijdens klassenraden 

• afhankelijk van behaalde resultaten, motivatie en inzet 

• lesgebeuren 

• evolutie in zelfstandigheid/zelfredzaamheid leerling doorheen de jaren 

 

• verhoogde zorg: los van attest  

  ook zonder ‘diagnose’ kan verhoogde zorg geboden worden 

 attesten zijn hiervoor dus niet nodig 
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WIE DOET WAT? 
• samenwerking tussen 

• leerling 

• ouders 

• vakleerkrachten, klasleraars, opvoeders 
 

• ondersteuning door zorgteam 

• coördinator: centraal aanspreekpunt voor leerlingen/ouders & 

studiekeuzebegeleiding 

• studiecoach: leren & studeren 

• zorgcoach: socio-emotioneel functioneren (pesten, verslaving, 

thuisproblematiek, rouwverwerking …) 

• vertrouwensleerkracht: in sfeer van vertrouwen en discretie wordt er 

geluisterd naar de leerling; er wordt samen naar oplossingen gezocht    

• schoolprefect: verantwoordelijk voor orde- en tuchtreglement 

(sanctionerend & herstellend optreden) 

• taalcoach: ondersteunen anderstaligen 

• adjunct-directeur: ondersteunt met raad & daad; eindverantwoordelijke 

         
         

TRAJECT INSCHRIJVEN: 
IN TIJDEN VAN CORONA 
 

 

• Heb je na deze infoavond nog vragen? Wij beantwoorden ze graag 
in een persoonlijk gesprek vanaf 28/04. Inschrijven via link op 
onze website: 

“Inschrijven GTI-babbel” 

• Eigen leerlingen moeten zich niet meer opnieuw inschrijven. 

• Nieuwe leerlingen  kunnen zich inschrijven via link op onze 
website: 

“digitaal inschrijvingsformulier 21-22 → 2e t.e.m. 7e jaar” 

   

• We brengen jullie dan ook op de hoogte hoe we de inschrijving 
verder zullen finaliseren. Dit zal afhankelijk zijn van de op dat 
moment geldende coronamaatregelen. 
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MEER INFO?  

NIEUWE website: www.beveren.be/scholen/gti-beveren  
• Pedagogisch project, schoolreglement en bijdragelijsten 

• Brochure en aanbod 

 

         GTI Beveren: buitenschoolse activiteiten, 
   middagactiviteiten, wedstrijden … 

 

Smartschool: communicatiemiddel voor berichten, 
kalender, resultaten leerlingenevaluatie, 
lessenrooster, digitale agenda, vakken … 

FILMS OUD-LEERLINGEN VIA DE WEBSITE  

(WAT IS HET GTI?) 
 

**** 
 

SUCCES MET DE STUDIEKEUZE 
 

WE KUNNEN ADVIES EN ANTWOORDEN OP UW VRAGEN 
GEVEN VIA DE GTI-BABBEL,  

RESERVEREN VANAF MORGEN: 
HTTPS://WWW.BEVEREN.BE/NL/SCHOLEN/GTI-

BEVEREN/INFOMOMENTEN-GTI    OF    VIA DE KNOP “INSCHRIJVINGEN” 
 

*** 
 

WIJ KIJKEN ERNAAR UIT JULLIE TE  
VERWELKOMEN IN ONZE SCHOOL! 

 

http://www.beveren.be/scholen/gti-beveren
http://www.beveren.be/scholen/gti-beveren
http://www.beveren.be/scholen/gti-beveren

