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Nieuwe richting maakt van sterk technisch 

instituut een school voor iedereen  

GTI 
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GTI Beveren staat in het Waasland bekend als een technische school met een stevige faam. Daardoor 

vinden leerlingen van ver buiten Beveren moeiteloos de weg naar het kwalitatieve onderwijsaanbod 

van de school. Naast de technische richtingen, de belangrijkste reden voor de goeie naam, biedt het 

GTI ook een ruime eerste graad met doorgroeirichtingen aan. Door een grote variëteit aan 

werkvormen levert de school niet alleen leerlingen af die heel gegeerd zijn op de arbeidsmarkt, maar 

evengoed leerlingen die verder studeren in toonaangevende studietakken. Vanaf 1 september wordt 

binnen dat aanbod met een opleiding Latijn de laatste blinde vlek opgevuld. Het is meteen ook een 

antwoord op het capaciteitsprobleem waarmee de gemeente zich al een tijd geconfronteerd ziet. 

Kersvers directeur Gawein Verlot van het GTI Beveren: “Onze school heeft door de aangeboden technische 

richtingen een heel goeie naam in het Waasland. De leerlingen zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt. Maar 

anderzijds bieden wij ook een iets minder gekende brede eerste graad met onder andere de opleiding 

economie-wetenschappen aan. Hieruit komen bijvoorbeeld de economen en ingenieurs van morgen. Met het 

aanbieden van twee nieuwe keuzepakketten, bovenop het reeds bestaande aanbod in 1A, komen we 

enerzijds tegemoet aan de eis van Vlaanderen om de eerste graad breed te oriënteren, maar dekken we 

anderzijds ook de laatste blinde vlek in ons onderwijsaanbod af. Het maakt van onze school een heel 

veelzijdige school die zowel theoretische als praktijkgerichte opleidingen aanbiedt.” 

Dat laatste bleek in Beveren een grote nood. Zo zag de Sint-Maarten Middenschool zich vorig jaar 

geconfronteerd met een wachtlijst voor 1A. Schepen van onderwijs Katrien Claus: “Onze gemeente kent al 

een hele tijd een nijpende capaciteitsproblematiek. Dat is een Vlaamse problematiek waar de gemeente niet 

voor verantwoordelijk is, maar waar onze inwoners zich wel mee geconfronteerd zien. Het zorgt er voor dat 

niet leerlingen niet altijd op de school van hun keuze terecht kunnen. Wat de opleiding Latijn in de eerste 

graad betreft, heeft de Sint-Maarten Middenschool daarom in het verleden al een stevige investering gedaan. 

Maar dat kunnen zij niet elk jaar … Omdat het GTI nu ook deze opleiding aanbiedt, spreiden we als het ware 

de nood. Het zorgt er voor dat we iedereen de kans bieden om in Beveren school te lopen binnen de gekozen 

richting.” 

“In het verleden kregen we in de school signalen van ouders dat zij bijzonder gecharmeerd waren door onze 

werking en ons aanbod, maar dat ze het tegelijkertijd spijtig vonden dat ze met hun keuze voor het GTI een 

negatieve keuze maakten ten aanzien van het vak Latijn”, vervolgt Verlot. “We beseffen dat het weliswaar 

een heel atypische richting is voor een van nature uit technische school, maar die signalen deden ons wel 

beseffen dat er toch een grote vraag naar was. Ik ben dan ook blij dat we op deze verzuchtingen een 

antwoord kunnen bieden en dat we daardoor onze school kunnen positioneren als een school die niet alleen 

uitblinkt in praktijk, maar ook in theorie.” 
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