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Intro
Het LTI staat voor een levendige opleiding in plant, 
dier, natuur en biotechniek waar jij als leerling centraal 
staat. Met een team van leerkrachten, ondersteunend 
personeel en directie dragen we mee de verantwoorde-
lijkheid voor de weg die je aflegt tot jongvolwassene.

We steunen hiervoor op vier pijlers:

MENSVORMEND

Het LTI wil je leren om je grenzen te verleggen EN
bereidt je voor om op een verantwoordelijke en 
positieve manier deel te nemen aan de samenleving. 
Het LTI geeft jou de kans om je talent te ontdekken en te 
ontwikkelen met respect voor ieders eigenheid

ONDERSTEUNEND

Het LTI gaat het engagement aan om de nodige zorg te 
besteden aan alle leerlingen van de school. Het LTI maakt 
duidelijke afspraken zodat samenleven gemakkelijker 
wordt

BREDE KIJK 

Het LTI zet zich in om je te laten groeien tot een 
ruimdenkende jongere en wil een open school zijn 
met inspraak van jou, je ouders en ons personeel

Projecten

Leren is meer dan cursussen alleen.
In het LTI zetten we in op interessante 

projecten in alle graden en jaren. 

BREDE KIJK 

Het LTI zal je de nodige kennis en vaardigheden aanreiken die 
je nodig hebt voor de arbeidsmarkt of het voortgezet onder-
wijs. Het LTI engageert zich om de passie voor het vak aan 
te wakkeren door je de opgedane kennis te laten toepassen.
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GESCHIEDENIS

Onze school werd in 1962 gesticht als een land-
bouwschool. Ze lag in de dorpskern van Oedelem. 

Al vlug werd de studierichting Tuinbouw aangeboden. Door 
de snelle groei werd de school te klein en werd midden 
de jaren zeventig uitgeweken naar onze huidige locatie. 

Wat later werd hoger secundair technisch onderwijs in de 
richtingen Land- en tuinbouwtechnieken en Biotechnische 
wetenschappen opgestart. 

In 2005 startten we als enige school in Vlaanderen de 
richting Natuur- en landschapstechnieken.

In september 2009  startten wij met de brede twee-
de graad in de studierichtingen Plant, dier en milieu in  
het bso en Plant-, dier- en milieutechnieken in het tso.

In september 2011 is het de beurt aan de vernieuwde 
derde graad met de richtingen Dier- en landbouwtech-
nische wetenschappen, Planttechnische wetenschap-
pen en Natuur- en groentechnische wetenschappen. 

Vanaf 2013 bieden we opnieuw bso Landbouw aan in de 
derde graad.

Op vandaag is het LTI een moderne onderwijsinstelling 
waar landbouw, tuinbouw, natuur en wetenschappen een 
evenwaardige plaats gevonden hebben.

LANDBOUW EN ONDERWIJS, 
STEEDS IN EVOLUTIE!

Onze school
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LIGGING

De site van de school is een voormalige boerderij. Daardoor 
ligt de school in een landbouwgebied, pal in de open ruimte, 
letterlijk aan de rand van Brugge. 

De school grenst aan het Ryckeveldebos en de Assebroekse 
Meersen. Een niet te onderschatten troef voor de opleiding 
natuurwetenschappen in de eerste graad.

Ten zuiden van de school ligt Het Beverhoutsveld, 
een open ononderbroken landbouwgebied.

De school is omringd door moderne land- en tuinbouwbedrij-
ven, vaak gerund door oud-leerlingen. Deze bedrijven werken 
met ons samen in kader van praktijk op verplaatsing.

Dit betekent dat geschiedkundige, aardrijkskundige, agrari-
sche en (natuur)wetenschappelijke uitstappen letterlijk op 
wandel- of fietsafstand van de school kunnen plaatsvinden.

Het LTI zorgt

• dat er elke dag een gemachtigd opzichter staat aan 
de halte voor jouw veiligheid

• dat fietsen veilig kan langs de vernieuwde fietspaden 
en bestaande fietsroute

• voor een hedendaagse fietsenstalling
• dat je dankzij onze vrijwiliiger Paul met een goed 

onderhouden schoolfiets op uitstap kan
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# LTI OEDELEM 
# ZIN 

# EEN LEVENDIGE OPLEIDING

HET LTI IS

een kleine school gevestigd 
op een prachtig domein 

omringd door veel groen, 
midden in de rustgevende natuur

ALS LEERLING STA JE

centraal en word je er ondersteund en 
nabij gestaan door een betrokken team 

dat binnen haar mogelijkheden 
tegemoet komt aan jouw noden
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HET LTI HEEFT

een eigen bedrijf met een modern serrecomplex en meer-
dere werkplaatsen waar je als leerling de nodige erva-
ring kan opdoen binnen de verschillende studierichtingen

leerrijke tuinen waarin je kan vertoeven en kennis opdoen

een winkel waar je dagelijks lekkere, zelfgekweekte groen-
ten en fruit kan kopen
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# LTI OEDELEM # ELKE LEERLING # CENTRAAL

1 B  
Land-en tuinbouw

1 A

1ste jaar  

Agro & Bio
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Landbouw 1 B  
Land-en tuinbouw

2 B 
Land- en
tuinbouw

Plant, dier en milieu            

1 A 2 A 
 

Biotechnologie

Agro & Bio

Biotechnische 
wetenschappen

Natuur- en groentechn.
wetenschappen

Planttechnische
wetenschappen

Plant-, dier- en 
milieutechnieken

Tuinbouw en 
groenvoorziening

Biotechnische 
wetenschappen

Dier- en landbouw-
techn. wetenschappen

1ste jaar  5de jaar  3de jaar  2de jaar  4de jaar  

t
s
o

b
s
o

Agro & Bio

Ons aanbod
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ALGEMENE VORMING 
in het LTI

Net zoals in andere middelbare scholen kan
je in het LTI terecht voor een degelijke,
algemene vorming. Na de eerste twee jaar
kan je nog alle richtingen uit. Maar
ondertussen geniet je in het LTI van kleine klas-
groepen in een rustige en groene omgeving.

Je bent natuurlijk dol op wetenschappen en
techniek, daarom kan je tijdens de uren
Exploratie Natuur, ruimte en techniek je
helemaal uitleven in projecten. Tijdens de uren 
Leeratelier neem je, in een vernieuwend concept 
en onder begeleiding van een ervaren coach, zelf je 
leerproces in handen. Je kiest in welke thema's je je 
graag zelf én zelfstandig wil verdiepen.

ICT zit verweven in al jouw vakken door het toepas-
sen van vaardigheden tijdens oefeningen en lessen.

1 A AGRO & BIO

Wiskunde

Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde

Leeratelier

Exploratie Natuur, 
ruimte en techniek

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Engels
Frans

Beeld

Geschiedenis

 Basisvorming

Muziek

Techniek

Nederlands

 Totaal      

1 A

4

2
2

2

3

2
2

1
3

1

1

1

2

4

32

Mens & samenleving 2

Eerste graad
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WAT?

In  kleine  groep  en  onder  begeleiding van een 
team  van  leerkrachten  start  je dit  jaar in het  
secundair  onderwijs.  

Tijdens  de  lessen in  de basisvorming werk  je  
verder  aan  je basisvakken.  Je  krijgt  ook  nieuwe  
vakken zoals  Engels,  Techniek  en  Natuur  en 
ruimte.

Tijdens Exploratie  Natuur,  ruimte  en tech-
niek krijg  je  de  kans  om  dit  allemaal toe te 
passen in boeiende projecten. 
In het uurtje  Leeratelier neem je,   in   een 
vernieuwend concept en onder begeleiding van 
een ervaren coach, zelf je leerproces in handen.  
Je  kiest  in  welke  thema’s  je  je graag zelf wil 
verdiepen of er is ruimte voor remediërende   
oefeningen    voor    de onderwerpen  waar jij  nog  
wat  moeite  meehebt.

ICT zit  verweven  in  al  jouw  vakken  door het  
toepassen  van  vaardigheden  tijdens oefeningen 
en lessen.
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2A AGRO & BIO

Muziek

Leeratelier

STEM-technieken

Godsdienst
Lichamelijke opvoeding

Frans
Nederlands

Techniek

Geschiedenis

 Basisvorming

Beeld

Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde

Wiskunde

 Totaal      

2 A

1

2
5

2
2

3
4

2

2

1

1
1

4

32

Engels 2

Agro & Bio
VOOR WIE?

Net zoals in andere middelbare scholen kan je in het 
LTI terecht voor een degelijke, algemene vorming. 

Ook na dit jaar kan je nog alle richtingen uit. 
Maar ondertussen geniet je in het LTI van kleine 
klasgroepen in een rustige en groene omgeving. 

In STEM-technieken ontwikkel je inzicht in 
ontwerpmethoden en realisatietechnieken. Je 
onderzoekt een ontwerp en bepaalt een pro-
ductieproces. Je gaat op zoek naar de juiste hulp-
middelen om een technisch systeem te realiseren. 

In het Leeratelier neem je, in een vernieuwend 
concept en onder begeleiding van een ervaren 
coach, zelf je leerproces in handen. Je kiest in welke 
thema's je je graag zelf én zelfstandig wil verdiepen. 

ICT zit verweven in al jouw vakken door het toepas-
sen van vaardigheden tijdens oefeningen en lessen.
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VOOR WIE?

Ook in het tweede jaar in het LTI geniet je
verder van een degelijke algemene opleiding. 
Na dit jaar kan je nog steeds alle kanten op.
Maar je weet natuurlijk al dat je verzot bent op 
wetenschappen.

Tijdens de project-uren STEM-wetenschappen 
ontwikkel je inzicht in onderzoeks- en ontwerpme-
thoden. Je onderzoekt uitdagingen om ideeën om te 
zetten in een prototype. 

In het Leeratelier  krijg je  de kans om je verder 
te verdiepen in wiskunde. Zo krijg de ideale voor-
bereiding voor een stevige start in het derde jaar.

ICT zit verweven in al jouw vakken door het toepas-
sen van vaardigheden tijdens oefeningen en lessen.

Wetenschappen
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ZOT VAN LAND- EN TUINBOUW?

Je  krijgt  ook  in het 2de jaar een degelijke basis-
vorming in het LTI.

Tijdens STEM-technieken leer je, door heel 
diverse  projecten,  de  eigenschappen  van 
materialen  en  producten  ontdekken. Je 
leert gereedschappen en machines duurzaam 
en volgens veiligheidsinstructies gebruiken.  

Tijdens Leeratelier  neem  je,  in een vernieu-
wend concept en onder begeleiding  van  een  
ervaren  coach,  zelf  je leerproces  in  handen.  
Je  kiest  in  welke thema's je je graag zelf wil 
verdiepen of er is ruimte  voor remediërende  
oefeningen voor  de  onderwerpen  waar  jij  
nog  wat moeite mee hebt.

ICT zit  verweven  in  al  jouw  vakken  door het  toepas-
sen van vaardigheden  tijdens oefeningen en lessen.

vakkennis

brede kijk

LTI-
leerling

“mens” –
vormend



15

vakkennis

brede kijk

LTI-
leerling

“mens” –
vormend

ondersteunend

Onze visie
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Zin in een levendige opleiding?      
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Zin in een levendige opleiding?      



18

BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Ben je een geboren onderzoeker, natuur- en milieubewust, 
kies dan voor Biotechnische wetenschappen in de 2de en 3de graad.

In deze studierichting leer je op een wetenschappelijke manier
welke processen zich afspelen in plant, dier, mens en in hun omgeving.

Je leert ook welke rol levende organismen vervullen bij
de bereiding van voedsel en andere processen. 

Kortom, de levende materie staat centraal in deze studiekeuze. 

tso Algemeen studieprofiel
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PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN

Al in de tweede graad maak je in de richting Plant-, dier- 
en milieutechnieken ruimschoots kennis met planten, die-
ren en hun milieu. 
Je krijgt inzicht hoe je op een duurzame manier planten 
en dieren kunt verzorgen, beheren, produceren en ver-
meerderen.

Je verwerft daarbij de basiskennis om de verschillende
onderstaande boeiende studierichtingen in de 3de graad 
aan te vatten.

DIER- EN LANDBOUWTECHNISCHE , 
PLANTTECHNISCHE EN NATUUR- EN 
GROENTECHNISCHE WETENSCHAPPEN

De tso-richtingen Dier- en landbouwtechnische we-
tenschappen, Planttechnische wetenschappen en Na-
tuur- en groentechnische wetenschappen bieden je een 
wetenschappelijke, brede en polyvalente vorming met 
mogelijkheden naar vervolgonderwijs en directe tewerk-
stelling. 

Via gastlessen, praktijk op verplaatsing en bedrijfsbe-
zoeken maken de leerlingen kennis met de constante 
evolutie in hun sector.
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PLANT, DIER EN MILIEU

Als je graag met je handen werkt en die gave optimaal wenst uit te bouwen, 
kan je terecht in de bso richting Plant, dier en milieu. 

Je wordt voorbereid om in de derde graad 
bso Tuinbouw en groenvoorziening of bso Landbouw te starten.

bso Algemeen studieprofiel
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PLANT, DIER EN MILIEU

Als je graag met je handen werkt en die gave optimaal wenst uit te bouwen, 
kan je terecht in de bso richting Plant, dier en milieu. 

Je wordt voorbereid om in de derde graad 
bso Tuinbouw en groenvoorziening of bso Landbouw te starten.

TUINBOUW EN GROENVOORZIENING

Heb je groene vingers en droom je ervan om tuinen 
en parken aan te leggen en te onderhouden of wil je 

graag een eigen bloemenzaak openen 
of werken in een tuincentrum? 

Dan is de richting Tuinbouw en groenvoorziening 
in de 3de graad bso de juiste! 

In de studierichting leer je ook 
planten kweken, verzorgen en verkopen.

LANDBOUW

Ben je gebeten door het landbouwvirus?
Wil je graag dieren kweken en verzorgen?

Vind je plantenteelt en mechanisatie boeiend?
Dan is de richting Landbouw zeker iets voor jou.

Via praktijk op verplaatsing en stage 
komen alle doelstellingen aan bod.

bso Algemeen studieprofiel
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7de specialistatiejaar

# LTI # SPECIALIST IN JE VAK # 
GROENVOORZIENING # TUINAANLEG

WAT LEER JE?

Je wordt vaardig in het aanleggen en onderhouden 
van groene ruimten. 

Je ontwikkelt de competenties van een 
gespecialiseerd tuinier en groenarbeider. 

Aan de hand van tuin- en beplantingsplannen realiseer je 
de aanleg van groene ruimten. 

Daarbij behoort ook de aanleg van de nodige 
wegverhardingen, rioleringen, bekabeling, 
vijvers en andere infrastructuurwerken. 

Vertrekkend van onderhoudsplannen leer je 
hoe de beplanting optimaal onderhouden kan worden. 

Je leert machines die courant worden aangewend 
binnen de groensector bedienen, controleren, afstellen en onderhouden. 

Je verwerft rijvaardigheid en bekwaamheid 
om binnen de wettelijke voorzieningen 

allerlei tuinbouwvoertuigen en -machines te besturen. 

Tijdens praktijklessen, projectwerk en stages doe je 
ervaringen op in je toekomstige werkomgeving.
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VOOR WIE?

Ben je geboeid door wetenschappen en door alles wat leeft, 
zoals planten, dieren en mensen? 
Wil je uitdokteren welke processen zich afspelen in levende 
wezens? 
Ben je benieuwd welke rol levende organismen vervullen bij 
de verwerking van land- en tuinbouwproducten?
Ben je een geboren onderzoeker?
Ben je geïnteresseerd in een job in een biotechnologisch, 
chemisch of voedingsbedrijf? Ben je natuur- en milieubewust 
en wil je meebouwen aan een beter leefmilieu?

2e graad tso
BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN
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VOOR WIE?

Ben je geboeid door wetenschappen en door alles wat leeft, 
zoals planten, dieren en mensen? 
Wil je uitdokteren welke processen zich afspelen in levende 
wezens? 
Ben je benieuwd welke rol levende organismen vervullen bij 
de verwerking van land- en tuinbouwproducten?
Ben je een geboren onderzoeker?
Ben je geïnteresseerd in een job in een biotechnologisch, 
chemisch of voedingsbedrijf? Ben je natuur- en milieubewust 
en wil je meebouwen aan een beter leefmilieu?
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2e graad tso 
PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN

VOOR WIE?

Heb je belangstelling voor dieren? 
Ben je nieuwsgierig naar het proces van grondbewerkingen, landbouwteelten, veeteelt of handelingen met machines?

Heb je belangstelling voor planten? 
Interesseert je groente-, bloemen- of fruitteelt, tuinaanleg of -onderhoud, bloembinderij?

Heb je belangstelling voor de natuur? 

WAT LEER JE? 

Naast algemene vakken krijg je les over planten, dieren en milieu.

WAT KAN JE VERDER STUDEREN? 

Met opgedane kennis ben je goed voorbereid om studies aan te vatten
in alle opties van de derde graad van het land- en tuinbouwonderwijs.
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2e graad tso 
PLANT-, DIER- EN MILIEUTECHNIEKEN

VOOR WIE?

Heb je belangstelling voor dieren? 
Ben je nieuwsgierig naar het proces van grondbewerkingen, landbouwteelten, veeteelt of handelingen met machines?

Heb je belangstelling voor planten? 
Interesseert je groente-, bloemen- of fruitteelt, tuinaanleg of -onderhoud, bloembinderij?

Heb je belangstelling voor de natuur? 

WAT LEER JE? 

Naast algemene vakken krijg je les over planten, dieren en milieu.

WAT KAN JE VERDER STUDEREN? 

Met opgedane kennis ben je goed voorbereid om studies aan te vatten
in alle opties van de derde graad van het land- en tuinbouwonderwijs.

#Buitenmens
#Praktijk
#Stevige basis theorie
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VOOR WIE?

Wil je een opleiding volgen waarbij je 
de handen uit de mouwen kan steken? 
Heb je belangstelling voor akkerbouw of vee-
teelt en wil je later een beroep uitoefenen in 
die sector? 

Heb je belangstelling voor groenteteelt, sierteelt
en tuinaanleg en wil je later een beroep uitoe-
fenen waarin je met planten werkt? 
Je houdt van dieren, en je wilt leren 
hoe ze te verzorgen, te voederen, 
te huisvesten? Wordt dit later je beroep? 
Of hou je van de natuur en wil je later in de 
natuur werken? 

2e graad bso
PLANT-, DIER- EN MILIEU
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2e graad bso
PLANT-, DIER- EN MILIEU WAT LEER JE? 

In deze praktisch gerichte opleiding leer je over 
boerderij- en hobbydieren, hun voeding en huis-
vesting, maar ook over teelten en machines. 

Je leert planten kweken en vermeerderen, tuinen 
en groene ruimten onderhouden en aanleggen en 
werken met tuinbouwmachines. Je leert ook plan-
ten en dieren die in de natuur voorkomen herken-
nen.
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VOOR WIE? 

Ben je geboeid door wetenschappen en door alles wat leeft, zoals 
planten, dieren en mensen? Wil je uitdokteren welke processen 
zich afspelen in levende wezens? Ben je benieuwd welke rol levende 
organismen vervullen bij de verwerking van land- en tuinbouwproduc-
ten? Ben je een geboren onderzoeker? 
Ben je geïnteresseerd in een baan in een biotechnologisch, chemisch 
of voedingsbedrijf? Ben je natuur- en milieubewust en wil je meebou-
wen aan een beter leefmilieu? 

WAT LEER JE? 

De wetenschappelijke studie van levende wezens, plant, dier en 
mens in relatie met hun omgeving staat centraal in de vorming. 
Via voorbeelden maak je kennis met toepassingen van de biotechno-
logie in de praktijk. Daarbij ontwikkel je vaardigheden om productie-
processen te analyseren, te verklaren en te begeleiden. 
Via laboratoriumoefeningen krijg je de kans om de theorie toe 
te passen in concrete praktijksituaties. Je leert kwantitatieve en 
kwalitatieve analyses uitvoeren op grondstoffen en afgewerkte 
producten. 

3de graad tso 
BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN
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VOOR WIE? 

Ben je geboeid door wetenschappen en door alles wat leeft, zoals 
planten, dieren en mensen? Wil je uitdokteren welke processen 
zich afspelen in levende wezens? Ben je benieuwd welke rol levende 
organismen vervullen bij de verwerking van land- en tuinbouwproduc-
ten? Ben je een geboren onderzoeker? 
Ben je geïnteresseerd in een baan in een biotechnologisch, chemisch 
of voedingsbedrijf? Ben je natuur- en milieubewust en wil je meebou-
wen aan een beter leefmilieu? 

WAT LEER JE? 

De wetenschappelijke studie van levende wezens, plant, dier en 
mens in relatie met hun omgeving staat centraal in de vorming. 
Via voorbeelden maak je kennis met toepassingen van de biotechno-
logie in de praktijk. Daarbij ontwikkel je vaardigheden om productie-
processen te analyseren, te verklaren en te begeleiden. 
Via laboratoriumoefeningen krijg je de kans om de theorie toe 
te passen in concrete praktijksituaties. Je leert kwantitatieve en 
kwalitatieve analyses uitvoeren op grondstoffen en afgewerkte 
producten. 
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3e graad tso 
DIER- EN LANDOUWTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN

VOOR WIE? 

Ben je gebeten door het landbouwvirus en droom je 
ervan te werken op je eigen boerderij? 
Je wil dieren verzorgen, landbouwgewassen zien groei-
en en oogsten?
Wil je technische kennis over dieren verwerven?
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WAT LEER JE? 

Voederwinning, wat dieren eten en hoe ze gevoederd 
worden, hoe je dieren moet verzorgen en vermeerderen 
in verschillende omstandigheden, wat voor ziektes en 
gebreken de dieren kunnen krijgen en hoe je dat kunt 
zien, zijn competenties die verworven moeten worden. 
Werkzaamheden plannen, coördineren en controleren en 
relaties onderhouden met de omgeving zijn verdiepende 
doelstellingen. 

Uiteindelijk moet je na enige ervaring in staat 
zijn om zelfstandig een bedrijf of een zaak in ver-
band met dieren of akkerbouw te leiden en over 
de juiste ondernemersvaardigheden beschikken. 
Via praktijk op verplaatsing bij omliggende moderne be-
drijven en stages krijg je de kans om de theorie toe te 
passen. 
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VOOR WIE? 

Je bent gepassioneerd door planten. Je wilt ze 
leren herkennen. 
Je wilt leren hoe ze te telen, te vermeerderen en te 
gebruiken. 
Je hebt belangstelling voor de tuinbouwsector.

WAT LEER JE?

Je leert meewerken aan de duurzame 
productie van groenten, 

fruit, bloemen, planten en bomen. 
Jij vermeerdert, zaait of plant, verzorgt, oogst 

en sorteert die en maakt ze marktklaar. 
Je zorgt ervoor dat de producten 
tegemoet komen aan de normen 

op het gebied van veiligheid en hygiëne 
en de markteisen voor verkoop. 

Je leert leiding geven aan een 
klein team medewerkers, zaken plannen, 

instructies geven, organiseren, 
teeltwerkzaamheden uitvoeren en controleren. 

Je ontwikkelt de competenties 
om als beginnend 

zelfstandig tuinder en, 
na enkele jaren ervaring, 

een onderneming in het produceren van 
tuinbouwproducten te leiden. 

Dit kan een fruit-, groentebedrijf, 
bloemisterij, boomkwekerij … zijn

Je ontwikkelt ook de competenties i.v.m. 
tuinaanleg en -onderhoud. 

Onderhoudsplannen voor tuinen ontwerpen, 
parken en andere groene ruimten 

concretiseren of aanleggen.

#GROENE VINGERS
#PRAKTISCH WERK 
#BINNEN EN BUITEN 

3de graad tso
PLANTTECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN
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VOOR WIE? 

Je hebt een grote interesse voor al wat leeft. Je hebt aanleg 
voor wetenschappelijke vakken. De samenhang van dieren, 
planten en mens in onze leefomgeving is jouw ding. 

WAT LEER JE?

Je verwerft kennis van fauna en flora, ecologie en landschap 
ter ondersteuning van de competenties die je zal verwerven. 
Je leert een aantal biotopen van elkaar onderscheiden op 
basis van de heersende biotische en abiotische factoren in 
relatie tot het landschap. Je hebt een ruime kennis van wilde
fauna en flora. 
Je leert beheersmaatregelen uitvoeren om de natuurwaarde
of biodiversiteit te verhogen en begrijpt de noodzaak ervan. 
Ook verwerf je competenties m.b.t. het uitvoeren van 
werkzaamheden in functie van de inrichting, het beheer en 
onderhoud van een groter domein of parkgebied. 

3de graad tso
NATUUR- EN GROENTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN
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VOOR WIE? 

Ben je gebeten door het landbouwvirus? Wil je graag 
dieren kweken en verzorgen? 
Vind je plantenteelt en landbouwmechanisatie boei-
end, dan is de richting LANDBOUW zeker iets voor 
jou.

WE BEREIDEN JE VOOR OP EEN JOB IN DE 
AGRARISCHE SECTOR

De agrarische sector  is  volop in beweging door aan-
dacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Doordat 
de dieren van rol veranderen in onze maatschappij 
gaan dieren ook steeds meer betekenen voor men-
sen. 
Wat voederen we onze dieren om  het  beste resultaat te 
bekomen?
Hoe verzorgen en vermeerderen we ze optimaal? 
Met welke ziektes hebben we te maken in de sector? 
Hoe kan ik mijn werkzaamheden coördineren? 
Hoe krijg ik alles passend in het financieel plaatje en de 
wetgeving?

3de graad bso 
LANDBOUW
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3de graad bso
TUINBOUW EN 
GROENVOORZIENING

VOOR WIE? 

Heb je belangstelling voor groenteteelt, sier-
teelt en tuinaanleg en wil je later zeker een 
beroep uitoefenen waarin je met planten werkt? 

WAT LEER JE? 

In deze heel praktisch gerichte opleiding leer je planten kweken en vermeerderen, 
tuinen en groene ruimten aanleggen en onderhouden en werken met tuinbouwmachines. 



41

WAT LEER JE? 

In deze heel praktisch gerichte opleiding leer je planten kweken en vermeerderen, 
tuinen en groene ruimten aanleggen en onderhouden en werken met tuinbouwmachines. 

#TUINAANLEG  #BESTRATING  #VERHARDING  #PLANTEN
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7de specialisatiejaar
TUINAANLEG EN-ONDERHOUD

VOOR WIE? 

Je wordt vaardig in het aanleggen en onderhouden 
van groene ruimten? 

Je ontwikkelt de competenties van een gepeciali-
seerd tuinier en groenarbeider. 

Aan de hand van tuin- en beplantingsplannen re-
aliseer je de aanleg van groene ruimten. Daarbij 
behoort ook de aanleg van de nodige wegverhar-
dingen, rioleringen, bekabeling, vijvers en andere 
infrastructuurwerken. 

Vertrekkend van onderhoudsplannen leer je hoe 
de beplanting optimaal onderhouden kan worden. 
Je leert machines die courant worden aangewend 
binnen de groensector bedienen, controleren, af-
stellen en onderhouden. 

Je verwerft rijvaardigheid en bekwaamheid om bin-
nen de wettelijke voorzieningen allerlei tuinbouw-
voertuigen en -machines te besturen. 

Tijdens de praktijklessen, projectwerk en 
stages doe je ervaringen op 

in je toekomstige werkomgeving. 

Opdrachten leer je voorbereiden, plannen, 
uitvoeren en het eindresultaat evalueren.
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Wat na het 7de BSO? 

Na deze richting kan je gaan werken. Verder studeren kan eventueel ook.  
 
7de specialisatiejaren BSO: 
Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Land- en tuinbouw: 
Agromanagement, Bloemsierkunst, Bosbouw en bosbeheer, Gespecialiseerde dierenverzorging, Land- en 
tuinbouwmechanisatie, Manegehouder-rijmeester, Tuinbouwproductie, Veehouderij en landbouwteelten 

Se-n-Se: 
Agro- en groenbeheer of Agro- en groenmechanisatie  
 
HBO5: 
Er zijn twee soorten: de nieuwe graduaatsopleidingen en de opleiding hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde.  
Met een diploma secundair kan je altijd starten in elke opleiding van het HBO5.  

Professionele Bachelors: 
Agro- en Biotechnologie: Agro-industrie, biotechnologie, dierenzorg, groenmanagement, landbouw of tuinbouw  
Chemie: Biochemie of Milieuzorg, Ecotechnologie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs
Biologie of Biotechnieken
Landschaps- en tuinarchitectuur
  
Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.  
Er zijn ook verdere opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Meer info: www.onderwijskiezer.be
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Wat na 6de Biotechnische wetenschappen? 

Na deze richting is verder studeren in het hoger onderwijs logisch. 
 
Professionele Bachelors: 
Agro- en Biotechnologie: Agro-industrie, biotechnologie, dierenzorg, groenmanagement, landbouw of tuinbouw 
Chemie: Biochemie of Milieuzorg, Ecotechnologie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs
Biologie of Biotechnieken
Landschaps- en tuinarchitectuur 
 
Academische Bachelors: Biochemie en biotechnologie/Biologie/Biowetenschappen/
Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde 
 
Wat na 6de DTW, NTW, PTW? 
Na deze richting kan je gaan werken. Verder studeren kan ook.  

Se-n-Se: Agro- en groenbeheer (TSO - Se-n-Se)/Agro- en groenmechanisatie (TSO - Se-n-Se) 
 
Professionele en academische Bachelors: zie mogelijkheden “Wat na Biotechniek?”
Agro- en Biotechnologie: Agro-industrie/Biotechnologie
Dierenzorg
Groenmanagement
Landbouw of tuinbouw
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Communicatie en participatie

COMMUNICATIE

We hechten groot belang aan goede communica-
tie. Hiervoor maken wij gebruik van het leer- en 
communicatieplatform Smartschool. Alle informa-
tie wordt via Smartschool aan de ouders meege-
deeld. Ouders kunnen via Skore de resultaten van 
de jongeren op de voet volgen. Via de website of 
Facebook worden evenmenten aangekondigd. Iede-
re periode wordt afgesloten met een oudercontact.

PARTICIPATIE

Op onze school werken directie, leerkrach-
ten, leerlingen en ouders samen aan het 
creëren van een aangemane sfeer. Via de 
leerlingenraad en het oudercomité pro-
beren we aan iedereen gehoor te geven. 

In het oudercomité zitten ouders, leer-
krachten en directie geregeld rond de ta-
fel. Ze bespreken verschillende onderwer-
pen rond het schoolgebeuren en willen 
contact tussen ouders en school verbeteren. 

De leerlingenraad wil de stem van onze leer-
lngen laten horen. Een groepje enthousiaste 
leerlingen bespreekt samen met een aantal leer-
krachten de noden en ideeën van de leerlingen en 
probeert het leefklimaat op school aangenamer 
te maken door het organiseren van activiteiten.

Tijdens het Forum beslissen leerkrachten, leer-
lingen en ouders samen over belangrijke the-
ma’s binnen de school.

Leerlingenzorg
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LEERLINGENONDERSTEUNING

Constructief en aangenaam leren samenwerken en -leven is een 
must. Opgroeiende jongeren hebben hun persoonlijke weg hier-
in af te leggen en leren stap voor stap hoe dat in de realiteit kan. 

Tijdens dit leerpoces stellen jongeren zich uiteraard vragen 
en kunnen hiervoor altijd terecht bij hun klassenleerkracht en/
of vakleerkracht. 

Met specifieke noden, vragen en voor ondersteuning dien je
bij de leerlingenbegeleiding langs te gaan.  Samen met de 
zorgcoördinator, leerlingenbegeleidster en de contactpersoon 
van het CLB wordt er wekelijks overleg gepleegd om een 
gepaste begeleiding te zoeken. 

Daarna brengen we alle betrokken partijen op de hoogte van 
het ondersteuningstraject.

Leerlingenzorg
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Onze school ligt aan de rand van Brugge. De 
school is vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer (trein, bus), fiets en auto.

MET DE TREIN

Wie met de trein komt , 
kan aan het station van 

Brugge lijnbus 63 
naar onze school nemen. 

Kom je met de trein vanuit de 
richting Gent, 

dan heb je aansluiting in 
het station van Beernem 

met lijnbus 28 en 63. 
Voor meer info: www.b-rail.be

MET DE FIETS

De school is gemakkelijk bereikbaar 
met de fiets. De school werkt 
samen met diverse instanties 

voor veilige fietswegen. 
Er is een overdekte 

en afgesloten fietsenstalling. 
Straks is er een fietsstraat 
in onze schoolomgeving. 

MET DE BUS

Er zijn rechtstreekse busverbindingen:
Lijnbus 28 Tielt
Lijnbus 63 Knesselare
Lijnbus 63 Brugge

Er is een belbus op het grondgebied van Beer-
nem, Wingene, Zwevezele en Damme. Voor 
meer info: www.delijn.be

Een gemachtigd opzichter houdt een oogje in het 
zeil aan de bushalte. Zo kan je veilig oversteken. 

Praktische informatie

 

INTERNAAT

Onze leerlingen kunnen op internaat in het VTI, 
Boeveriestraat 73, 8000 Brugge, T 050 33 35 02.
Het internaat is op een loopafstand van het station. 
Ze biedt degelijke studiebegeleiding en zinvolle 
ontspanning aan. Op woensdag is er een 
aangepast programma.

SCHOOLBEHOEFTEN

Onderwijs is gratis, toch heeft elke school een 
bijdrageregeling die bij inschrijving wordt voorgelegd. 
Het is een overzichtslijst van de kosten specifiek 
verbonden aan onze school o.a. gepersonaliseerde
kledij voor de lessen L.O., praktijk, tuingereedschap,
kopieën, ... Deze kosten worden verrekend via de 
schoolrekening.  Schoolboeken koop je aan via de 
webshop.  
Maaltijden worden betaald via een pre-paid systeem.

Tip: In de loop van de eerste week van het school-
jaar wordt er per vak aangegeven welk materiaal de 
leerling nodig heeft, koop dus niets op voorhand.



49

 

INTERNAAT

Onze leerlingen kunnen op internaat in het VTI, 
Boeveriestraat 73, 8000 Brugge, T 050 33 35 02.
Het internaat is op een loopafstand van het station. 
Ze biedt degelijke studiebegeleiding en zinvolle 
ontspanning aan. Op woensdag is er een 
aangepast programma.

SCHOOLBEHOEFTEN

Onderwijs is gratis, toch heeft elke school een 
bijdrageregeling die bij inschrijving wordt voorgelegd. 
Het is een overzichtslijst van de kosten specifiek 
verbonden aan onze school o.a. gepersonaliseerde
kledij voor de lessen L.O., praktijk, tuingereedschap,
kopieën, ... Deze kosten worden verrekend via de 
schoolrekening.  Schoolboeken koop je aan via de 
webshop.  
Maaltijden worden betaald via een pre-paid systeem.

Tip: In de loop van de eerste week van het school-
jaar wordt er per vak aangegeven welk materiaal de 
leerling nodig heeft, koop dus niets op voorhand.



50

DAGINDELING

• Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er les gegeven van 8.35 uur tot 12.08 uur en van 12.58 uur tot 
15.41 uur in de eerste graad. Voor deze leerlingen is er een mogelijkheid tot sport en studie tot 16.31 uur. 

• Voor de tweede en de derde graad is er op maandag en dinsdag les tot 16.31 uur. Op donderdag en vrijdag stoppen 
de lessen om 15.41 uur. 

MIDDAGPAUZE

• Over de middag blijven de leerlingen op school. Je kan er soep en een warme maaltijd krijgen of je eigen lunchpakket 
meebrengen. 

• Tijdens de middagpauze zijn er verscheidene activiteiten: leerlingenraad, sport, sociale activiteiten in het kader van 
Damiaanactie, koffiestop, dag van de jeugdbeweging,...

Een schooldag
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Veiligheid primeert in het LTI

Onze leerlingen dragen tijdens praktijklessen, 
werkplekleren en stages steeds LTI-werkkledij 
aangevuld met de juiste Persoonlijke Bescher-
mingsmiddelen. 

Veiligheid en preventie
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LTI Oedelem   
Bruggestraat 190               

8730 Oedelem 
t 050 35 09 84    

info@lti-oedelem.be  
www.lti-oedelem.be 

      


