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OP STAGE MET PLANT
Op maandag is ons school-

domein net iets minder druk 

bevolkt dan gewoonlijk. Al 

onze leerlingen uit de derde 

graad Tuinbouw en groen-

voorziening gaan dan name-

lijk op stage.
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ONTDEK DE NATUUR
Een aantal leerlingen uit de 

richting Natuur- en groen-

technische wetenschappen 

zijn op stage. Tijd om hen 

eens te bezoeken.
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EEN GLOEDNIEUWE 
RICHTING: 
BIOTECHNIEKEN
De hervorming van de tweede 

graad staat voor de deur. Dat 

zorgt in het LTI toch ook voor 

een aantal vrij grote verande-

ringen. Zo wordt de richting 

Biotechnische wetenschap-

pen voor een stuk anders 

ingevuld en zal vanaf volgend 

schooljaar een gloednieuwe 

richting aangeboden worden 

op onze school, nl. Biotech-

nieken.
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2021
Ook in de landbouwsector is 

er bijzonder veel innovatie. 

Een oud-leerling spreekt vol 

passie over de nieuwste trends 

op het vlak van precisieland-

bouw en het blijvend belang 

van de klassieke kennis. 
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Beste lezer 

Het feit dat u op dit moment het eerste LTI-ma-

gazine ooit in uw handen heeft, betekent dat u op 

één of andere manier een connectie heeft met 

onze school, het LTI. U weet dus waarschijnlijk al 

dat het LTI garant staat voor levendige opleidin-

gen? Of u zult het, door het lezen van dit maga-

zine, binnenkort allemaal ontdekken...

Het LTI is, naast een prachtige plek om te ver-

toeven, een plaats waar jongeren de kans krijgen 

zich te ontwikkelen tot jongvolwassenen. Een 

plaats waar expertise in plant, dier, milieu en we-

tenschappen zich tot een symbiose vormen. De 

slagzin “Zin in een levendige opleiding?” dekt dan 

ook duidelijk de lading. Want naast de vele vak-

mensen binnen land- en tuinbouw die de school 

jaarlijks mag uitwuiven, stoomt de school, met 

veel trots, binnen wetenschappen ook heel wat 

leerlingen klaar voor voortgezet onderwijs. Vanaf 

schooljaar 2021-2022 zal deze groep nog uitge-

breid worden aangezien we naast de domeinge-

bonden doorstroomrichting Biotechnische we-

tenschappen ook de richting Biotechnieken met 

dubbele finaliteit zullen aanbieden.

Ik hoop u in de volgende 40 bladzijden mee te 

mogen laten genieten van de echte LTI-sfeer. En 

ik kijk er dan ook naar uit, om u in de toekomst 

eens te mogen verwelkomen op ons groen en 

uitgestrekt domein.

Tot snel!

Miek Kemel

Directeur  

LTI Oedelem

ZORG IN HET LTI
Zorg voor milieu, plant, dier en 

mens gaan hand in hand. Het 

is dan ook niet te verwonde-

ren dat het LTI bekend staat 

als een school die veel zorg 

besteedt aan haar leerlingen. 

24
TUSSEN KLEINVEE EN 
GEAUTOMATISEERDE 
MELKROBOTS
Hoe gaat het eraan toe in de 

richting Dier? Wie beter om 

dat uit de doeken te doen dan 

enkele leerlingen en leer-

krachten?
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PLANT

Op stage!
Geschreven door Jan Vandekerckhove (leerkracht)

Op maandag is ons schooldomein net iets minder druk bevolkt 

dan gewoonlijk. Al onze leerlingen uit de derde graad BSO gaan 

dan namelijk op stage. Razend nieuwsgierig als ik ben, wilde ik 

wel eens weten hoe het er aan toe gaat op zo’n stagedag. Geluk-

kig vond ik een bereidwillige stagebaas en een leerling die me 

met open armen ontvingen en met veel plezier tekst en uitleg 

gaven. Plaats van afspraak was Hotel Ibis in De Haan. Nog meer 

goed nieuws: de zon scheen! 

Werk genoeg

Als ik op mijn bestemming arriveer, word ik verwelkomd door het 

geluid van heggenscharen. Hier wordt duidelijk druk gewerkt! Dat is 

ook nodig, want het hotel ligt in een prachtige groene omgeving en 

is afgebakend door een metershoge haag. Werk genoeg dus! Pedro 

Vermaut, de zaakvoerder die deze werken in goede banen leidt, 

geeft ons enkele cijfers om een idee te geven van de omvang van 

dit project: “Op dit terrein plaatsten we zowat 25000 planten. Vaak 

gaan we hier aan de slag met een team van zo’n 7 à 10 man. Anders 

gaat het niet vooruit, natuurlijk.” 

De stagegever

Pedro heeft een duidelijke link met het LTI: heel wat van zijn werk-

nemers leerden de knepen van het vak in onze school en dit geldt 

ook voor tal van mensen met wie hij in onderaanneming samen-

werkt. Veel van die contacten werden gelegd door zijn vrouw, Han-

nah De Soete, die zelf ook oud-leerlinge van onze school is. “Ja, het 

LTI heeft toch een serieus kwaliteitslabel”, vertelt hij me dan ook 

met een knipoog. 

Ondertussen is de ervaren tuinman ook al ruim 7 jaar stagegever 

voor leerlingen uit onze school. “Thomas Vande Putte was des-

tijds de eerste leerling uit het LTI die me vroeg of hij hier zijn stage 

mocht doen. Het contact met het LTI verloopt altijd vrij vlot. Een 

vijftal keer per jaar komt de stagebegeleider vanuit de school de 

werkplek bezoeken om te polsen hoe alles verloopt. Dan geven wij 

telkens een stand van zaken mee, zodat de leerlingen een correcte 

beoordeling kunnen krijgen. Dat is voor hen ontzettend belangrijk, 

omdat hun stagepunten zwaar doorwegen in hun jaartotaal.” 

Win-winsituatie?

Na Thomas passeerden nog heel wat andere stagiairs de revue, zo-

dat Pedro een goed zicht heeft op deze vorm van werkplekleren. 

“Of het voor ons een goede zaak is, hangt natuurlijk sterk af van 

leerling tot leerling. Uiteraard moeten ze nog heel wat leren en is 

het dan ook logisch dat ze wat meer aandacht vragen dan een vaste 

werknemer. Dat hoort erbij en vormt ook een deel van onze op-

dracht. Minder leuk is het als je een leerling hebt die je echt constant 

in de gaten moet houden en bij wie je er niet op kunt vertrouwen 

dat het werk in orde is. Of als je merkt dat ze te weinig respect heb-

ben voor het werkmateriaal. Gelukkig heb ik dat nog maar zelden 

meegemaakt.” 

“Over Laurens ben ik zelfs bijzonder tevreden”, aldus Vermaut. “Hij is 

heel gedreven en staat ook voor alles open. Hij ziet werk en niets is 

hem te veel. Het is echt een schat van een jongen. Dit geldt overi-

gens ook voor zijn klasgenoot Marshall die bij mij werkt als jobstu-

dent. Ik vind het ook fijn dat ze meegaan in het verhaal en vraag hen 

daarom ook vaak naar hun mening. Het is fijn dat ze die ook geven 

en met me meedenken. Zulke jongens zouden direct vast in dienst 

mogen bij mij, want het is niet altijd eenvoudig om goed personeel 

te vinden.”

“Hier doorloop je telkens het volledige 

proces. Het leven wordt niet geleid door 

de schoolbel. Kortom, je hebt veel meer 

het gevoel dat dit “het echte werk” is.”

- LAURENS
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Grote en kleine projecten

Tuinen Vermaut voert heel wat grote werken uit. Naast de hotelke-

ten Ibis, behoren ook de badkamerspecialist FACQ, het crematorium 

in Brugge en diverse autokeuringscentra tot het klantenbestand. Dit 

vergt een specifieke aanpak. “De nadruk ligt vooral op snelheid, zo-

dat de kostprijs onder controle gehouden wordt”, licht Pedro toe. 

“We komen daarnaast ook in particuliere tuinen terecht, waar er 

meer gelet moet worden op de details. Daar pikken de mensen het 

niet als je een hoekje of kantje onafgewerkt laat. We komen ook dik-

wijls in Knokke en ik kan je verzekeren dat de lat daar zelfs nog een 

heel stuk hoger ligt. Omdat je in hun privétuin werkt, kom je ook 

meer in contact met de klanten zelf. Het vergt dus ook wat sociale 

vaardigheden om correct met hen om te gaan.”

De grote verscheidenheid aan projecten maakt van Tuinen Vermaut 

natuurlijk een aantrekkelijk stagebedrijf. Pedro probeert daarbij zelf 

ook op te letten dat er heel wat variatie zit in de opdrachten die de 

leerlingen voorgeschoteld krijgen. In de eerste maanden van het 

jaar gaat het vooral om aanleg: beplanten, afsluitingen plaatsen, ter-

rassen leggen en dergelijke meer. In de overige maanden gaat het 

vooral om onderhoudswerken zoals gras afrijden, hagen scheren, 

bodembedekkers inkorten of bomen snoeien. “Ik zorg er ook voor 

dat ze met verschillende machines mogen werken”, zegt Pedro, “dat 

is belangrijk voor hun ontwikkeling. Enkel op het gebruik van de 

kettingzaag blijf ik wat weigerachtig, want dat blijft toch een riskan-

te onderneming. De kraanwerken laat ik dan weer over aan Peter 

Vandenbossche, onze vaste onderaannemer voor deze werken. Pe-

ter is, net zoals zijn zoon Joey trouwens, oud-leerling van het LTI”, 

benadrukt de plichtsbewuste stagebaas nog eens de hechte band 

met onze school.  

Droomjob

In de uitgestrekte tuin is het even zoeken naar Laurens. Tijdens die 

zoektocht bots ik intussen op een ander bekend gezicht. Thomas 

Vande Putte, studeerde een achttal jaren geleden bij ons af in de 

TSO-richting Planttechnische wetenschappen. Hij begon daarna 

onmiddellijk te werken bij Tuinen Vermaut waar hij ook zijn stages 

deed. In de TSO-richting had je toen nog geen wekelijkse stage. De 

stage bestond uit 1 volledige week per schooljaar. “Wij kregen ook 

minder praktijkuren. Voor mij was die stage dan ook echt doorslag-

gevend. Het deed me inzien dat die job helemaal op mijn lijf ge-

schreven is. Ik aarzelde dan ook niet lang toen ik het aanbod kreeg 

om hier te starten”,  stelt onze oud-leerling categoriek. Ook over zijn 

werkgever is hij bijzonder enthousiast: “Er heerst hier een heel fijne 

werksfeer. Er mag al eens gelachen worden. Daarnaast mogen we 

ook onze inbreng geven en krijgen we veel vertrouwen. Pedro kijkt 

niet de hele tijd op onze handen, maar laat ons ook alleen wer-

ken. Uiteraard heeft hij achteraf wel gezien wat we in de tussentijd 

gedaan hebben, hoor”, vertelt Thomas - duidelijk niet van gisteren 

- me.  “Ik heb in al die jaren al veel bijgeleerd van hem. Gras afrijden, 

bijvoorbeeld. Iedereen kan dat, maar als je moet werken volgens 

vaste patronen en lijnen is het toch andere koek, hoor.” Op de vraag 

of hij het werk nog altijd graag doet, antwoordde hij volmondig: 

“Ja!”

“Ik geniet nog altijd van de schoonheid van de natuur. Een 

plant perfect in vorm krijgen, geeft me veel voldoening. Dat is echte 

kunst! Veel gezonder werk kun je ook nauwelijks vinden, zeker in 

deze coronatijden.”   

Laurens

Uiteindelijk vind ik hem, verscholen achter een beukenhaag die hij 

ijverig aan het scheren is. Ik geef al jarenlang les aan Laurens en 

ken hem als een aangename, gemotiveerde leerling, die niet op zijn 

mondje gevallen is trouwens. In deze setting zie ik hem pas hele-

maal stralen. Laurens beaamt dit al snel: ”Ik kijk er telkens echt naar 

uit om op stage te vertrekken. Ik heb dit nog geen enkele dag tegen 

mijn “goesting” gedaan. Je voelt ook dat je het vak steeds beter on-

der de knie krijgt, waardoor je met meer zelfvertrouwen aan de slag 

gaat. Het is heel fijn om te merken dat je er echt op vooruit gaat 

en blijft groeien. Ik heb ook heel veel geluk met mijn stageplaatsen. 

In het 5de jaar zat ik bij Tuinen MEL en ook dat was een voltreffer. 

Net zoals hier leerde men me er echt de fijne kneepjes van het vak 



LTI Oedelem

10

kennen. Ik werkte eerder al eens als jobstudent en daar was mijn 

opdracht beperkt tot haagscheersel opruimen en onkruid trekken. 

Dat hoort er ook bij natuurlijk, maar heel erg veel leer 

je er niet van… Hier krijg ik veel meer taken toe-

gewezen: hagen scheren, bosmaaien, hakselen, 

verticuteren, afsluitingen en borders plaatsen,… 

Noem maar op! Pedro geeft me daarbij echt 

de ruimte en het vertrouwen en dat geeft een 

goed gevoel.”

Geen schoolbel

In de BSO-richtingen hebben de leerlingen ook al heel wat praktijk-

uren. Toch is er daarbij een groot verschil met de stage 

volgens Laurens. “Uiteraard leer je ook heel wat bij 

tijdens die praktijklessen, maar daar word je toch 

iets sneller afgeleid, door je medeleerlingen 

bijvoorbeeld. We werken ook in blokken van 

enkele lesuren. Dat betekent dat je vaak het 

werk van een ander moet afwerken of een 

werk opstarten waarbij er onvoldoende tijd is 

om het te voltooien. Hier doorloop je telkens 

het volledige proces. Het leven wordt niet geleid 

door de schoolbel. Kortom, je hebt veel meer het 

gevoel dat dit “het echte werk” is.”

Toekomstplannen

En dat werkt bevalt hem alvast heel erg. Hij weet heel duidelijk waar 

hij naartoe wil en dat zijn toekomst in de tuinbouw ligt, lijdt geen 

twijfel. Onze hardwerkende modelstudent is sinds kort zelfs gestart 

met een eigen jongerenonderneming als tuinaanlegger. In dat sys-

teem wordt hij door de Vlaamse overheid ondersteund om zijn stu-

dies te combineren met een eigen bedrijfje. Dat loopt vrij goed en 

na zijn zevende jaar is hij dan ook vast van plan om dat bedrijfje 

voltijds uit te bouwen. 

“Als je in een tuin bezig bent, voel je je echt helemaal vrij. Het is ook 

fantastisch dat je iets moois creëert waar de mensen achteraf nog 

veel plezier aan beleven. Nogal wiedes dus dat ik er van droom om 

hier mijn werk van te maken“, besluit de kersverse ondernemer. 

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat hij zijn droom ook zal realise-

ren. Wie weet komen er binnen enkele jaren wel stagiairs bij hem 

over de vloer? Wees maar zeker dat dit Pedro Vermaut trots en te-

vreden maakt!

WIST JE DAT …

het LTI samenwerkt met  

119 stagebedrijven?

Laurens De Paepe, leerling 6de jaar 

Tuinbouw- en groenvoorziening.
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NATUUR

Op stap in de natuur!
Geschreven door Stefanie Vancauteren (leerkracht)

Eind februari. Heerlijke lentezon. Met de zon op mijn gezicht rijd 

ik richting Kaprijke. Ik ben op weg om een aantal leerlingen uit 

de richting Natuur- en groentechnische wetenschappen te 

bezoeken die vandaag op stage zijn. De eerlijkheid gebiedt me te 

vertellen dat ik van hen het minst goed weet wat zij precies doen 

in de praktijklessen of op stage. Leerlingen uit Planttechnische 

wetenschappen of Dier- en landbouwtechnische weten-

schappen zie ik al eens op school aan het werk, wat misschien 

ook niet helemaal de lading dekt, maar toch. Je kan je dus wel 

voorstellen dat ik heel benieuwd ben naar wat ik vandaag alle-

maal zal ontdekken. Ik neem je graag even mee.

Op zoek naar de stageplaats

Ik had het adres ‘Hoge Zandweg’ gekregen, geen huisnummer want 

ja, de leerlingen uit de richting natuur werken natuurlijk niet in een 

tuin. In de ‘Hoge Zandweg’ aangekomen moet ik dus op zoek naar 

de precieze locatie. Gelukkig zie ik iets verderop al de terreinwagens 

staan van het ANB (Agentschap Natuur en Bos), een agentschap 

van de Vlaamse overheid dat ijvert voor het behoud, de bescher-

ming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in 

Vlaanderen. 

Bij aankomst maak ik kennis met twee medewerkers van het ANB. 

Ze vertellen me wat onze leerlingen aan het doen zijn en over de 

inhoud van hun job. Een van hen vertelt met veel passie over zijn 

job. Toch merk ik dat hij met nostalgie terugdenkt aan het prille 

begin van het agentschap. Het ANB onderging door de jaren tal 

van hervormingen en de daarbijhorende naamsveranderingen. Ook 

hun takenpakket werd sterk uitgebreid doorheen de jaren. Het hart 

van de medewerker ligt duidelijk in de bossen wat oorspronkelijk 

hun werkgebied was. Pas later kwamen daar ook parken en natuur-

gebieden bij.

Leerlingen in de weer

Ondertussen zijn de leerlingen goed aan het werk. Ik loop eerst 

even langs bij Tom, die druk in de weer is met het planten van bo-

men. Tom is een nieuwe leerling in het vijfde jaar. Hij vertelt me dat 

hij al zijn hele leven geïnteresseerd is in de natuur. Hij houdt van 

wandelen en bezig zijn in de natuur. Als kind 

zei hij al dat hij boswachter wou worden. 

Natuur- en groentechnische weten-

schappen is dus een logische stap 

hierin. Naar eigen zeggen is hij 

ook heel gelukkig in die richting 

en heeft hij nog geen moment 

spijt gehad van zijn keuze. 

Tom zou graag verder stu-

deren. Hij weet dat je in Vives 

Roeselare mooie vervolgrichtin-

gen hebt op Natuur- en groen-

technische wetenschappen. Hij 

durft zelfs al eens over de grenzen heen 

WEET JE DAT …we om ons te verplaatsen voor praktijk kunnen beroep doen op 6 vrijwilligers die ons bijstaan bij het vervoer?
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te kijken en even te dromen van verder studeren in Nederland, wat 

ook een mogelijkheid is. Hij weet niet wat de toekomst brengen zal, 

maar het staat vast dat hij wil werken in de natuur! Wie weet komt 

die kinderdroom wel uit en komen we hem ooit tegen als boswach-

ter in één van de ons omringende bossen!

Naast zijn toekomstplannen vertelt Tom me in geuren en kleuren 

hoe zijn werkdag er bij het ANB uitziet. Hij steekt van wal door te 

zeggen dat hij het helemaal naar zijn zin heeft op stage. Zijn werk-

dag start om 7.50 u in Wingene waar alle medewerkers verzamelen. 

Van daaruit rijden ze naar het gebied waar ze die dag zullen wer-

ken. Meestal doen ze onderhoud in Vagevuurbos, Hooggoed 

of Drongengoed. Hij leert er maaien met een bosmaaier en hij 

mocht ook al werken met een telescopische trekzaag. In het 

plantseizoen worden ook al eens bomen geplant. Dat staat van-

daag dus op de planning in de Lembeekse bossen. Tom demon-

streert hoe je een boom goed kan planten. In alles wat hij vertelt, 

merk ik dat de richting hem op het lijf geschreven is. 

Toekomstbomen en toekomstplannen

Iets verderop is ook Emmy bezig met bomen planten. Ze vertelt 

me trots dat ze tijdens hun vorige stagedag met hun ploeg 900 

bomen hebben geplant op één dag. Ik ben hier toch wel van onder 

de indruk. Emmy leert me ook wat de toekomstboom is. Zo wor-

den bomen rond de aangeduide toekomstboom gekapt zodat de 

toekomstboom meer licht en voedingsstoffen krijgt en beter kan 

groeien. Eerlijk? Hier had ik nog nooit van gehoord!

Emmy zit nu in het zesde jaar en kwam na een aantal omzwer-

vingen in het middelbaar eerder toevallig in de richting Natuur- 

en groentechnische wetenschappen terecht. Een leerkracht op 

haar vorige school had haar aangeraden om Biotechnische 

wetenschappen te doen omdat de richtingen die ze eerder deed 

haar niet echt lagen. Ze kwam dus naar een opendeurdag in het LTI 

waar ze ontdekte dat “natuur” de richting was die haar het meest 

interesseerde.

Emmy zou graag laborante worden. Daarom plant ze om volgend 

schooljaar een bacheloropleiding aan te vatten. Hoogstwaarschijn-

lijk zal dat Biomedische laboratoriumtechnologie worden. Heel 

ver vooruit droomt Emmy om misschien een schakelprogramma 

te doen na deze bacheloropleiding om zo een master te kunnen 

behalen. 

Terug huiswaarts

Tevreden neem ik afscheid van de leerlingen en de medewerkers 

van het ANB en keer ik huiswaarts. Ik leerde alvast heel wat bij en 

het is bijzonder fijn om te zien waar onze leerlingen van de natuur-

richting echt mee bezig zijn. 

Emmy vertelt me trots dat ze 

tijdens hun vorige stagedag met 

hun ploeg 900 bomen hebben 

geplant op één dag.

WEET JE DAT …we om ons te verplaatsen voor praktijk kunnen beroep doen op 6 vrijwilligers die ons bijstaan bij het vervoer?
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WETENSCHAPPEN

“Waar onderzoekend  
leren centraal staat.”
Online interview afgenomen door Stefanie Vancauteren (leerkracht)

Het is je vast niet ontgaan: onderwijs is de laatste tijd niet weg 

te slaan uit de kranten en uit het nieuws. Het onderwijs staat al 

een aantal jaar voor grote uitdagingen. Zo werd de eerste graad 

reeds hervormd tot een brede eerste graad. Nu staat de hervor-

ming van de tweede graad voor de deur. Dat zorgt in het LTI 

toch ook voor een aantal vrij grote veranderingen. Zo wordt de 

richting Biotechnische wetenschappen voor een stuk anders 

ingevuld en zal vanaf volgend schooljaar een gloednieuwe rich-

ting aangeboden worden op onze school: Biotechnieken. Hoog 

tijd dus om met twee collega’s wetenschappen, Anja Roelof 

en Evelien Maes, hier even dieper op in te gaan. Ik “sprak” hen 

online, zoals corona dat voorschrijft.

We zijn het er, als collega’s, allemaal over eens dat het LTI een 

prachtige plek is om te werken, maar waarom is het ook de 

uitgelezen plaats om wetenschappen te studeren?

Evelien: De allergrootste troef van het LTI is natuurlijk de prachti-

ge en natuurrijke omgeving. Die biedt aan onze leerlingen de kans 

om veel praktische en wetenschappelijke proeven uit te voeren. Je 

duikt letterlijk de prachtige natuur in en rond 

het LTI in en je neemt er de weten-

schap rechtstreeks onder de loep 

in de labo’s van de school. Onze 

slogan luidt niet voor niets 

“Zin in een levendige op-

leiding?”. In het LTI kan je 

genieten van een echte le-

vendige opleiding waarin 

onderzoekend leren cen-

traal staat. 

Volgend schooljaar bieden 

we op onze school een gloed-

nieuwe richting aan, nl. Biotechnie-

ken. Kunnen jullie mij vertellen waarin 

het verschil schuilt met Biotechnische wetenschappen?

Anja: Biotechnische wetenschappen en Biotechnieken zijn twee 

richtingen die verwant zijn aan elkaar. Biotechnische wetenschap-

pen is echter een sterk wetenschappelijke richting. We noemen het 

een doorstroomstudierichting omdat het echt wel voorbereidt op 

hogere studies. Het is een eerder theoretische richting die ook sterk 

wiskundig onderbouwd is.

Evelien: Biotechnieken heeft een dubbele finaliteit. Dit wil zeggen 

dat je, als je dat wil, kan verder studeren, maar na deze studierich-

ting ben je ook klaar om aan het werk te gaan. Je leert er dus ook al 

vaardigheden die je nodig zult hebben in je toekomstige job.

Anja: Biotechnische wetenschappen en Biotechnieken hebben 

ook gemeenschappelijke elementen. In beide richtingen staan bio-

logie, fysica en chemie centraal en is er aandacht voor experimen-

teel onderzoek in het labo. Daar leren de leerlingen echt al doende 

de theorie. Onze leerlingen staan erom bekend goede vaardighe-

den te hebben in een laboratorium doordat ze zo vaak de kans 

WIST JE DAT …42,7% van onze leerlingen hun 3-jarige academische of professionele bachelorsopleiding behalen binnen de 3 voorziene jaren? Dat is bijna 10% meer dan het gemiddelde in Vlaanderen!
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krijgen om hierop te oefenen. In Biotechnieken komen naast de 

labotechnieken ook productie- en procestechnieken aan bod.

De hervorming van de tweede graad staat voor de deur. Op 

welke manier wordt deze hervorming duidelijk in wetenschap-

pen?

Anja: In de nieuwe leerplannen worden leerlingen echt uitgedaagd 

om zelf op zoek te gaan naar oplossingen voor een onderzoeks-

vraag. In de vorm van projecten leren leerlingen al dan niet in groep 

dingen ontdekken, leren ze overleggen, leren ze samenwerken en 

eens ze een oplossing voor hun onderzoeksvraag hebben ontdekt, 

beargumenteren ze die met andere groepjes. Leerlingen moeten 

dus, meer dan voorheen, zelf aan de slag. De leerkracht heeft hierin 

natuurlijk nog een begeleidende rol.

Tot slot ben ik nog benieuwd waar onze leerlingen terechtko-

men nadat ze hun diploma hebben behaald na de derde graad.

Evelien: Leerlingen die Biotechnische wetenschappen studeren 

worden, zoals we eerder al vermeld hebben, voorbereid op hogere 

studies. Zij hebben een grote keuze want ze hebben de keuze tus-

sen een professionele of academische bacheloropleiding. Heel 

wat leerlingen vatten ook een masteropleiding aan, die ze met suc-

ces beëindigen.

Anja: Leerlingen die Biotechnieken gestudeerd hebben, kunnen 

ervoor kiezen om meteen aan de slag te gaan. Zij zullen zeer ge-

geerde werkkrachten zijn als labotechnisch medewerker, labo-

ratoriumassistent of operator in de voedings-, chemische en 

farmaceutische industrie. De arbeidsmarkt mist momenteel 

mensen die een systeem kunnen begeleiden en het pro-

ces kunnen opvolgen, maar ook kunnen ingrijpen waar 

nodig. Dit is waar deze studierichting hen op wil voorbe-

reiden. Anderzijds behoort een professionele bachelor ook 

tot de mogelijkheden als je Biotechnieken hebt gestudeerd. 

WIST JE DAT …42,7% van onze leerlingen hun 3-jarige academische of professionele bachelorsopleiding behalen binnen de 3 voorziene jaren? Dat is bijna 10% meer dan het gemiddelde in Vlaanderen!

Getuigenis van Helena Broes, oud-leer-

linge Biotechnische wetenschappen, 

studeert nu Biomedische wetenschap-

pen aan de VUB

Ik ben in het LTI terechtgekomen omdat 

ik een richting zocht waar ik praktisch aan 

het werk kon, iets wat je in het ASO min-

der doet. Ik ben altijd wel geïnteresseerd 

geweest in biologie en wetenschappen 

dus Biotechnische wetenschappen leek 

me de beste en de meest boeiende keuze. 

Ook de kleinschaligheid, de groene om-

geving en de down-to-earth mentaliteit 

lokten me naar het LTI.

Mijn tijd op de school was over het 

algemeen een goeie ervaring. Onze klas 

was niet zo groot en naast de lessen en 

het studeren was er ook tijd om eens te 

babbelen met een leerkracht of om een 

grap uit te halen. 

De wekelijkse labo's, vooral die in de 3de 

graad, waren zeer boeiend. Bier brouwen, 

eetbare waterverpakking creëren, kaas 

maken, etc. Ik vond mijn leekrachten ook 

(meestal) zeer boeiend en interessant.

De lessen chemie, biologie, biotechniek, 

fysica, wiskunde en Nederlands helpen 

me nog dagelijks met de vakken die ik 

nu volg in mijn opleiding Biomedische 

wetenschappen. Mijn voorkennis was 

voldoende en ik heb vaak teruggedacht 

aan mijn leerkrachten die me zo 

goed hebben voorbereid. Ik kan 

zelfs Frans (wat mijn absolute 

nachtmerrie was) nog inzetten 

aangezien ik ervoor gekozen 

heb om in Brussel te studeren. 
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WIST JE DAT...
LTI de meest verkeersveilige 

secundaire school van West-

Vlaanderen van 2020 is?

Ligging

WEER NAAR SCHOOL...

LTI ligt aan de rand van Brugge en is 

heel vlot bereikbaar met bus en trein. 

Dankzij de fietsstraat zijn de vele 

LTI-fietsers hier de baas.

...OP EEN 
KLIMAATVRIENDELIJKE 

MANIER

Studie en sport

HET LAATSTE LESUUR...

De eerste graad kan kiezen voor 

sport of studie op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag tijdens het 

8ste lesuur of gaat gewoon naar 

huis. De tweede en derde graad 

gaan op donderdag en vrijdag een 

uurtje vroeger naar huis.

...HET IDEALE MOMENT

Middagpauze

LAAT ME...

Tijdens de middagpauze kies je voor 

een warme maaltijd of belegd brood-

je. Je maakt gebruik van een handig 

prepaid systeem. Je kan ook je eigen 

lunchpakket meenemen. Te veel ener-

gie? Er zijn verschillende middagacti-

viteiten zoals leerlingenraad, sport en 

sociale acties.

...MET RUST

Schoolbedrijf

IK KOOP...

Altijd welkom in onze winkel. We 

hebben een mooi assortiment van 

seizoensgroenten, vaste planten, ge-

raniums, terrasplanten, zelfgekweekte 

aardbeien en frambozen.

webshop: www.ltibedrijf.be

...LOKAAL

Kluisjes

SOS...

Onvoldoende opbergplaats in je 

thuisklas? Voor je laptop en zware 

cursus kan je een locker huren.

...ZWARE SCHOOLTAS
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DIER

Landbouw  
anno 2021
Geschreven door Jan Vandekerckhove (leerkracht)

“Dieter staat aan de rand van een aardappelveld. De gesofisti-

ceerde drone die hij bestuurt, hangt hoog in de lucht en de ca-

mera die er aan vasthangt, maakt van elke vierkante cm een foto. 

Aan de hand van al die info weet Dieter exact hoe het met de 

aardappelplantjes is gesteld en waar en hoe nog moet worden 

ingegrepen.” Nee, bovenstaand tafereel speelt zich niet af in een 

of andere sciencefictionfilm. Meer nog, het speelt zich zelfs niet 

af in de nabije toekomst. Voor Dieter maakt het nu al deel uit 

van een doodgewone werkdag. De jongeman waarvan sprake is, 

heet Dieter Bergez en hij studeerde in 2016 op onze school in 

de richting Dier- en landbouwtechnische wetenschappen af. 

Ik wou graag aantonen dat er ook in de landbouwsector bijzon-

der veel innovatie is. Zoals je zult merken, is Dieter de geknipte 

persoon om dit te illustreren. Mijn mond is alvast enkele keren 

opengevallen tijdens ons gesprek. 

Dag Dieter, jouw ouders zijn geen landbouwers, hoe ben jij dan 

in de landbouwwereld verzeild geraakt? 

“Wel, mijn grootouders aan moederszijde hadden een veeteeltbe-

drijfje in het Antwerpse dat later door mijn oom is overgenomen. 

Vanaf mijn twaalfde ging ik daar tijdens de vakanties met veel ple-

zier helpen. Eigenlijk kwam het er zelfs op neer dat ik de landbouw-

kriebel zo erg te pakken had dat ik er elke vrije vakantie naartoe ging. 

De keuze voor Dier- en landbouwtechnische wetenschappen is 

voor mij dus zeker niet uit de lucht komen vallen.”

Je studeerde verder aan de Thomas Moore hogeschool in Geel. 

Ook dat was een doelbewuste keuze veronderstel ik?

“Zeker en vast. Ik volgde Agro- en Biotechnologie, met Land-

bouwmechanisatie als afstudeerrichting. Ik liep altijd al heel graag 

tussen de dieren, maar het werken aan landbouwmachines sprak 

me nog net iets meer aan. Ik wilde weten hoe die werktuigen pre-

cies functioneerden en hield er ook van om kleine herstellingen te 

verrichten.” 

Ondertussen werk je bij het aardappelbedrijf Van den Borne, 

net over de grens met Nederland. Ik heb begrepen dat dit voor 

jou een schot in de roos is. 

“Ja, in dit bedrijf kom ik he-

lemaal aan mijn trekken. 

Enerzijds gebruikt men er 

heel wat algemeen gangba-

re technieken, zoals in een 

doorsnee landbouwbedrijf 

dus. Anderzijds is het ook 

echt trendsettend op het vlak van precisielandbouw. Mijn baas geeft 

presentaties aan geïnteresseerden van over de hele wereld, van In-

dië tot in Canada. Ik volgde het bedrijf al via sociale media en we 

hebben het ook eens met onze klas bezocht. Dat ik er kan werken 

met computers en sensoren vindt een techneut als ik echt gewel-

dig. Dat is helemaal op mijn lijf geschreven!”

Precisielandbouw, wat moet ik me daar bij voorstellen? 

“Daar bestaat een mooie definitie van: het is op het juiste moment, 

op de juiste plaats de juiste toepassing uitvoeren. Op die manier 

werken is heel efficiënt, omdat je “overlap” vermijdt, je gaat dus niet 

twee keer dezelfde bewerking uitvoeren op hetzelfde stukje grond. 

Zo bespaar je niet alleen werkuren, machinekosten en brandstof, 

maar verbruik je ook minder zaaigoed, mest- of sproeistoffen. Kort-

om, je bestrijdt elke vorm van verspilling, hetgeen zowel finan-

ciële als ecologische voordelen oplevert.”

Naam: Dieter Bergez

Afgestudeerd: 2016,

Dier- en landbouwtechnische 

wetenschappen

Verdere studies:  

Agro- en Biotechnologie

Huidig werk: Aardappelbedrijf 

Van den Borne 
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En deze manier van werken wordt bij jullie tot in de perfectie 

uitgewerkt?

“Inderdaad en dat heeft ook wel wat te maken met de aard van ons 

bedrijf. Ons jaarlijks aardappelareaal bedraagt zowat 600 hectare, 

verdeeld over 180 verschillende percelen, voor het grootste deel 

op Belgisch grondgebied overigens. In de praktijk betekent dit dat 

we heel wat kleinere lappen grond moeten bewerken. Bovendien 

hebben die ook vaak een grillige vorm met soms schuine zijden en 

bijvoorbeeld een achttal hoekpunten. Op dat soort stukken heb je 

dus sowieso meer “overlap” als je op de traditionele manier werkt en 

is precisielandbouw dus extra interessant.”

En wat doen jullie dan precies?

“In de eerste plaats maken we gebruik van een uitgekiend GPS-sys-

teem waarmee we tot op zo’n 2 cm nauwkeurig kunnen ploegen, 

zaaien of sproeien op basis van de richtlijnen die we van het scherm 

kunnen aflezen. Je kunt bijvoorbeeld perfect zien welke delen van 

het veld al besproeid zijn met welke doseringen of waar er al ge-

zaaid is. Die systemen bestaan al ruim 10 jaar, maar worden steeds 

geavanceerder. Ze maken gebruik van satellieten en het 4G-net-

werk. De bekendste leveranciers zijn merken zoals John Deere, 

Fendt en Trimble. Het is zelfs zo dat de tractor eigenlijk zichzelf be-

stuurt. Voorlopig wel nog enkel rechtdoor tussen twee vastgelegde 

punten. Je moet er dus wel nog in zitten om bij te sturen en uit 

veiligheidsoverwegingen. Indien er bijvoorbeeld geen zetelcontact 

is, stopt de tractor automatisch. Naast de hogere nauwkeurigheid 

zorgt die “zelfrijdende tractor” ook voor een groter comfort voor het 

personeel. Vroeger zat je zowat vier vijfde van de tijd uiterst ge-

concentreerd voor je uit te staren, terwijl dit nu niet meer nodig is. 

Bovendien kun je zo makkelijker achterom kijken om te zien of alles 

wel goed uitgevoerd wordt.

Nu, wij willen nog wat verder gaan. Aan een zaaimachine hangen 

tot 24 slangetjes of secties zoals wij ze noemen. Bij een spuitmachi-

ne die makkelijk 33 meter breed kan zijn, loopt dat zelfs op tot maar 

liefst 66 spuitdopjes. We kijken ervoor om elke sectie apart te laten 

functioneren, zodat er gevarieerd kan worden in de dosering, wat 

handig is in bochten of op plekken waar wat meer onkruid staat. Zo 

zouden we de overlap zelfs volledig kunnen vermijden.”

En over de drones moeten we het uiteraard ook nog hebben. 

“Dat klopt. Door die drones krijgen we een duidelijker zicht van de 

toestand op onze velden. Aan de hand van die beelden weten we 

exact in welke bodemzone we extra kunstmest of sproeistof moe-

ten gebruiken. Nu werken we nog met zones, maar in de toe-

komst zal dit wellicht zelfs plant per plant gebeuren.”

Andere akkerbouwfirma’s kunnen naar verluidt ook gebruik 

maken van jullie expertise?

“Inderdaad. Het grootste deel van mijn opdracht bestaat uit de op-

volging van ons “Praktijkcentrum voor precisielandbouw”. Wij noe-

men dat “ons proefbedrijf”. Op vraag van andere bedrijven verza-

melen we de nodige data over hun teelt en verstrekken we hen 

het nodige advies. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het gebruik van 

bepaalde kunstmeststoffen of bladvoedingsstoffen. Dan kunnen we 

ons proefveld indelen in 4 zones en in elke zone een ander pro-

duct gebruiken. We analyseren de verschillende resultaten en geven 

weer wat voor hen uiteindelijk de beste keuze is. Omdat we zelf 

geen verkopers zijn, kunnen we daarbij ook onafhankelijke raad ge-

ven. Dat werk valt voor mij trouwens op te delen in 2 seizoenen: in 

de zomer verzamel ik de gegevens en in de wintermaanden maak 

ik de verslagen die ik daarna met de klant bespreek.”

Het verzamelen van die gegevens, gebeurt dat louter op basis 

van de dronebeelden?

“Nee, we plaatsen ook sensoren in het veld en op de machines. Die 

bepalen bijvoorbeeld hoe groen en gezond de planten zijn. En het 

allerbelangrijkste zijn misschien nog de handmatige waarnemin-

gen waar helemaal geen technologie aan te pas komt. Gewoon ter 

plaatse een plant uit de bodem trekken en een aantal parameters 

controleren. Dat gaat dan onder meer over de hoogte van de plant, 

het aantal levende bladetages of het inschatten van de opbrengst-

potentie. Zo zie je maar dat onze klassieke kennis van groot be-

lang blijft en dat de landbouwer nog altijd niet overbodig ge-

worden is… Gelukkig maar!”
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Saskia De Buf,  
leerkracht Dier in de 
2e graad
“De bedoeling van de lessen Dier in de 

tweede graad is vooral de leerlingen 

een brede basiskennis mee te geven. 

We staan stil bij de anatomie van de 

dieren en vooral ook bij hun verzor-

ging, voeding en huisvesting. Daarbij helpt het dat we op school tal van dieren houden. 

Dat gaat van knaagdieren zoals cavia’s en chinchilla’s tot vogels, kippen, schapen en geiten. 

Er loopt zelfs een ezel in onze weide!

Uiteraard moeten al die dieren ook verzorgd worden en zo kunnen de leerlingen hun kennis 

meteen omzetten in de praktijk. De meesten vinden dit contact trouwens heel fijn en leer-

rijk. Bij de start van het schooljaar merk je wel eens dat een leerling bang is van bepaalde 

dieren, maar meestal slagen ze er al snel in om die schrik te overwinnen. De klasgenoten 

trekken hen wel over de streep!  

Bij de taakverdeling probeer ik ook in te spelen op de concrete interesses van mijn leerlin-

gen. Leerlingen die eerder landbouwgericht zijn, schakel ik bijvoorbeeld al iets sneller in bij 

de verzorging van de landbouwdieren. 

Om de leerlingen voldoende voeling met de landbouwsector te laten krijgen, doen we 

overigens ook aan werkplekleren en trekken we vaak naar boerderijen in de buurt. Zo leren 

ze ook omgaan met runderen en varkens en zien ze bijvoorbeeld hoe boter gemaakt wordt.

Vanaf volgend schooljaar, als de nieuwe leerplannen in werking 

treden, zal er trouwens meer nadruk 

liggen op productie. Dan wordt 

er dus sowieso meer stilgestaan 

bij de dierlijke producten die 

door de mens geconsu-

meerd worden. Denk maar 

aan vlees, melk en eieren.  

Ik hoop nu dat jij alvast he-

lemaal de smaak te pakken 

hebt!”

Chloë Van Poucke, 
leerling 3T:
“Wat mij vooral aanspreekt in het vak Dier is 

dat we er zo dikwijls op uit trekken om al-

lerhande activiteiten te doen. Zo bezochten 

we bijvoorbeeld de kinderboerderij waar 

we de nagels van geiten leerden knippen 

of mochten we al eens koeien melken. 

Die grotere dieren spreken mij persoon-

lijk het meeste aan: ze kunnen tegen een 

stoo tje. Kippen vind ik dan weer minder 

leuk en ik ben zelfs wat bang van vissen. 

Gelukkig houdt mijn leerkracht daar wel re-

kening mee. 

Mijn toekomst ligt wellicht eerder in de 

richting Plant. Toch zal ik altijd voordeel 

blijven halen uit wat ik in het vak Dier ge-

leerd heb. Zo lopen er bij ons thuis tal van 

dieren rond: een konijn, een hamster, een 

hond en enkele katten en paarden. Door 

wat ik hier geleerd heb, merk ik het al 

sneller als de dieren zich niet goed voe-

len en kan ik ze nog beter verzorgen. 

Heel handig is dat!”

DIER

Tussen kleinvee en 
geautomatiseerde 
melkrobots

WEET JE DAT …we voor de praktijk op verplaatsing kunnen rekenen op medewerking van 7 landbouwbedrijven in de buurt?
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“Het is een surplus dat de 

praktijkleerkrachten zelf met beide 

voeten in de landbouwwereld staan 

en dus heel goed weten waarover ze 

praten!”

Maxim Eelbode, 5BL:
“Mijn ouders hebben een melkveebedrijf en dat familiebedrijf zou ik 

later graag in stand willen houden. De keuze voor de richting Land-

bouw (of Dier zoals wij het op school noemen) was voor mij dus 

vrij evident. Ik werk heel graag met dieren en het werk is ook heel 

afwisselend. Enerzijds moet je de dieren melken, verzorgen en voe-

deren. Anderzijds breng je ook heel wat tijd door op de tractor om 

de grond te ploegen en het gras te maaien. Dit schooljaar heb ik al 

heel wat opgestoken op mijn stageplaats en van de praktijkleer-

krachten. Het is een surplus dat die zelf met beide voeten in de 

landbouwwereld staan en dus heel goed weten waarover ze praten!

Later wil ik ons familiebedrijf graag voortzetten. Ik droom er van om 

het bedrijf uit te breiden en er met melkrobots aan de slag te gaan. 

Als het van mij afhangt, is dit de toekomst en daarop wil ik zo snel 

mogelijk inspelen.”
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ZORG

Veerkracht in het LTI
Geschreven door Merlyn Schoors (zorgcoördinator)

Zorg voor milieu, plant, dier en mens gaan hand in hand. Het is 

dan ook niet te verwonderen dat het LTI bekend staat als een 

school die veel zorg besteedt aan haar leerlingen. 

Een warme school

Leren lukt veel beter als jongeren zich goed voelen op school. Daar-

om kiezen we in het LTI bewust voor vrij kleine klasgroepen. De 

eerstejaars starten met diverse kennismakingsactiviteiten en initi-

atieven als een antipestweek, complimentenweek, gedichtendag, 

enz. versterken het warme schoolklimaat. Een school badend in het 

groen en de aanwezigheid van de dieren zorgt voor een hoog wel-

bevinden. Jonge leerlingen voelen zich beschermd door een afzon-

derlijke speelplaats voor de eerste graad. In een kleine school als het 

LTI hebben de leerkrachten snel een goed beeld van de leerlingen.

Hier ben je geen nummer 

Soms lopen leerlingen op school rond met ‘een zwaar rugzakje’ bv. 

als er ruzie is of als het thuis niet goed loopt. Leerlingbegeleiders, 

leerkrachten, en klastitularissen in het bijzonder, merken dit snel op 

maar vormen vooral een luisterend oor. De leerlingbegeleiders trek-

ken veel tijd uit voor het verhaal van de leerlingen. Bij hen kunnen 

leerlingen terecht met vragen, kunnen ze hun hart even luchten of 

vinden ze de weg naar het CLB of de nodige externe hulp. 

Leren leren

Uit onderzoek blijkt dat een afzonderlijk uurtje leren leren wei-

nig oplevert. Daarom schenkt elke leerkracht in zijn vak aandacht 

aan een goede verwerkingsmethode. In de eerste graad staat dit 

uiteraard meer op de voorgrond dan bij de oudere leerlingen. In 

de B-stroom wordt de begeleiding nog een trapje verhoogd zodat 

de overgang van het lager naar het secundair ook voor hen een 

succes wordt. In het leeratelier testen alle leerlingen doorheen de 

projecten verschillende leertechnieken uit zoals het maken van een 

mindmap, samenvatten, schematiseren, enz. Leerlingen die moeite 

hebben met een leerstofonderdeel krijgen in het leeratelier extra re-

mediëringstijd. Dit is voor elke leerling verschillend natuurlijk.

Leerzorg 

Voor wie het leren sneller, trager of anders verloopt, zoeken we in 

overleg naar meer onderwijs op maat. We denken hier bv. aan aan-

gepaste oefeningen, meer tijd voor toetsen en examens, het gebruik 

van hulpmiddelen zoals spraaktechnologie, een geluidsisolerende 

koptelefoon, hulpfiches, maar ook aan bv. time-outmogelijkheden 

of een meer persoonlijk traject. We kiezen voor die maatregelen die 

de leerling zo zelfstandig mogelijk maakt en zo weinig mogelijk een 

uitzondering laat zijn. In functie van zelfredzaamheid ondersteunen 

we zo veel als nodig, maar ook niet meer dan nodig. Ondersteuners 

vanuit het ondersteuningsnetwerk vormen bij ons op school een 

vertrouwd gezicht. 
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Een dag op het LTI in het kielzog van de zorg

Geschreven door Erika Van Holme (leerlingenbegeleiding)

Corona stuurt de normale gang van zaken volledig in de war, maar hieronder volgt een verslaggeving van het reilen en zeilen van een 

dag in ons leerlingenbegeleiderslokaal.

’s Morgens bij aankomst eerst even een snelle blik 

werpen op het vervangingsbord, kwestie van te we-

ten waar we aan toe zijn die dag.

Tijdens de middagpauze zijn we vaak van dienst 

in de eetzaal of op de speelplaats. Je hoort, je ziet, 

maar je kunt niet zwijgen. Bijsturen is wat we doen, 

de beste resultaten zijn te halen met wat humor en 

medeleven.

Het gebeurt dat men van uit het secretariaat assis-

tentie vraagt voor de verzorging van een leerling. Een 

babbel kan helend werken en de pijn verzachten.

Heel veel tussenkomsten gebeuren in de namiddag. 

De aandacht verslapt, de goesting is er wat af, men 

blikt al vooruit op het einde van de schooldag en dan 

kan een leerling in de problemen komen. Hier komen 

wij weer in actie, men vraagt ons om even tot aan de 

klas te gaan of leerlingen aan te moedigen om een 

gesprek aan te gaan.

De laatste twee lesuren van de dag zijn we van dienst 

voor het wachtuur en voor de studie. In de studie is 

het belangrijk de leerlingen te begeleiden bij hun 

schoolwerk. Over hun schouders kijken we mee of 

ze niet vast zitten met een taak of leerstof. Soms is 

een herformulering van wat er staat al heel verhel-

derend. Dat is trouwens ook de manier waarop we 

werken tijdens het afstandsleren. Sommige leerlin-

gen komen op die dagen toch naar school omdat ze 

er niet in slagen in hun eentje de leerstof en taken te 

verwerken. 

Niet wij moeten de taken maken, maar soms door je 

nabijheid en het kort toelichten van de stappen, kan 

je wonderen verrichten. Het is deze ervaring die leer-

lingen meenemen bij de volgende uitdaging waar 

ze doorheen moeten en waar nodig, staan wij weer 

klaar om te supporteren.

De werkdag begint met toezicht op de grote speel-

plaats, soms een praatje maken met leerlingen en 

voor het secretariaat de nog in te dienen documen-

ten opvragen.

Bij het belsignaal worden de hekken gesloten, zo 

staan de fietsen toch wat beter beschermd. Laatko-

mers proberen ongezien nog snel het domein op te 

rijden. Zij worden vriendelijk, maar aanmanend aan-

gesproken. 

Er zijn dagen dat we ‘s morgensvroeg al meteen ge-

sprekken voeren. Soms zijn het leerlingen die iets wil-

len vragen of bespreken, andere keren zijn het ouders 

die net wat tijd hebben en even aanwaaien voor een 

onvoorzien gesprek.

Meestal volgen we een agenda. Er staan afspraken 

gepland met ouders en allerlei medewerkers uit de 

dienst- en hulpverlening. Tussendoor moeten te-

lefoons worden beantwoord, er wordt best wel wat 

afgebeld bij ons op kantoor.

Andere keren worden we van onze werktafel gehaald 

met de vraag tussen te komen in een wat moeilijke 

situatie. Sommige dagen zijn onvoorspelbaar en vra-

gen een grote improvisatie of wendbaarheid.

Tijdens de pauzemomenten kan het druk zijn aan ons 

lokaal. Tegelijkertijd worden we ook ingeschakeld 

voor de toezichten. Tijdens deze toezichten is het 

heel gemakkelijk een praatje te maken met leerlin-

gen, zaken te observeren en indien nodig leerlingen 

aan te spreken.
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Angelique  Vandemoortele Luc Gobert Cédric Taveirne Chantal Acket

Oud-leerling Biotechnische 
wetenschappen // Bioscience 

Engineer: Food technology and 
nutrition, Doctor (PhD) of bio-

science engineering

Vrijwilliger // koster organist 
in de kerken van de Federatie 

Beernem

Oud-leerling 7de jaar Tuinaanleg 
en -onderhoud // zelfstandig 

tuinaannemer

Klastitularis 1B en leerkracht 
geschiedenis en Nederlands

Omschrijf het LTI voor jou in 

drie woorden.

Natuur / Levendig / Praktijk-

gericht

Hartelijk / Open / Ruimte Leerrijk / Tof / Geamuseerd Klein, maar fijn / Wonderlijk / 

Teamspirit

Wat zijn volgens jou de troe-

ven van onze school?

Groene aangename leer-

omgeving, kleine school 

en klassen, de leerrijke 

praktijklessen

De unieke ligging midden in 

het groen waar jongeren op 

een aangename en leerrijke 

manier kunnen doorgroei-

en naar volwassenheid en 

beroepsleven.

Dankzij de kleinschaligheid 

heerst er in het LTI een fijne 

atmosfeer.

Ik heb veel geleerd in ver-

schillende domeinen.  

Het feit dat wij een kleine 

school zijn, maakt dat 

iedereen iedereen kent, wat 

zeer leuk is. Dat maakt dat 

de sfeer zeer goed zit en 

dat we een nauwe band 

met elkaar kunnen hebben, 

zowel collega’s onderling als 

met de leerlingen.

Wat is jouw leukste ervaring 

in/met het LTI?

Dat waren er veel. Om de 

belangrijkste op te noemen: 

de projectweken in 5e en 

6e, de labopractica en de 

stageperiode in het ILVO in 

het kader van mijn gip.

Het actief samenwerken met 

leerlingen en leerkrachten 

tijdens praktijkmomenten.

De lessen plantenkennis en 

de praktijklessen, ook de  

GIP-tuintjes maken was een 

leuke ervaring. En iedere 

keer dat ik leerde hoe ik een 

probleem moest oplossen. 

LTI for life. Deze week zat vol 

acties om het goede doel 

te steunen en toen voelde 

je volop de verbondenheid 

op onze school. Er werden 

massaal verzoeknummertjes 

aangevraagd en het was 

fantastisch om te zien hoe 

iedereen volop meeging in 

deze sfeervolle week.

Wat is/was je favoriete plek 

op school?
De mooie tuin.

De tuinen, de activiteiten in 

diverse natuurdomeinen.

De GIP-tuintjes, zo konden 

we tonen en bewijzen dat 

we zelfstandig konden 

werken. 

Mijn 1B-lokaal. 2 zomers 

geleden heb ik samen met 

een paar collega’s dit lokaal 

een make-over gegeven 

en nu is het er heel gezellig 

vertoeven. Ook mijn eigen 

klas, 1B, maakt het fijn om 

daar te zijn.

Wat wens je de school toe?

Dat het LTI leerlingen mag 

blijven motiveren en inspi-

reren in de boeiende wereld 

van de biotechnologie en de 

land- en tuinbouw.

Een blijvende doelbewuste 

en zorgzame aanpak waarin 

het aangenaam werken en 

toeven is voor iedereen. 

Een open deur naar een 

succesvolle toekomst voor 

jongeren! 

Dat ze nog vele jaren plan-

tenkennis en de knepen van 

het vak mogen leren aan de 

toekomst van deze sector.

Ik wens het LTI toe dat het 

altijd een team mag blijven 

hebben dat zich wil smijten, 

vernieuwen, engageren en 

altijd het onderste uit de kan 

wil halen.

Het LTI door de ogen van …
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Isabelle Serruys Omar Paul Vanhooren Kristof Van Acker Jana Vervisch

Mama van Josefien 3 Bio-
technische wetenschappen // 

Directieassistent

Allround onderhoudsmedewer-
ker in LTI

Oud-collega leerkracht Neder-
lands en vrijwilliger

Leerling 6de jaar Biotechnische 
wetenschappen

Oud-leerling studierichting 
tso Landbouw // Zelfstandige 

zaakvoerder slagerij

Warm / Dynamisch / Groen Werk / Groen / Onderwijs
Leerlingen+personeel / 

SAMEN
Ruimte / Groen / Warmte

Vrijheid / Zelfontplooiing /

Motivatie

De kleinschaligheid: 

iedereen kent iedereen. De 

prachtige groene omgeving. 

De warme en persoonlijke 

aanpak.

Dat er heel veel open ruimte 

is. De natuur is altijd dichtbij. 

Soms kun je de vogeltjes 

horen fluiten tijdens je werk 

en dat is fantastisch. 

Het is een “kleine” school, 

waar veel leerkrachten bijna 

alle leerlingen kennen en 

heel aanspreekbaar zijn.

De gedrevenheid van de 

leerkrachten. De uitgebrei-

de laboratoria. Het grote 

schooldomein.

De school is landelijk 

gelegen en er zijn bekwame 

vakleerkrachten. Het LTI is 

kleinschalig, maar warm.

Ik haal voldoening uit 

hetgeen ik als vrijwilliger 

kan doen voor de school 

via mijn lidmaatschap in het 

oudercomité.

Ik houd van mijn werk. Het 

lukt me steeds om alles op 

tijd te kunnen afwerken. Dat 

geeft een goed gevoel. Het 

is ook tof dat ik nog steeds 

dingen bijleer.

De 18 projectweken samen 

met 5BIO en 6BIO en vooral 

de 9 keer dat we naar Texel 

trokken.

Toen mevrouw Goethals 

een vreugdekreet sloeg na 

het zien van het beeld in 

mijn microscoop waar ik 

minutenlang aan geprutst 

had .

Het zijn er enkele: de LTI-

dag, de eindejaarsbarbecue 

en rugby in de modder 

spelen.

Jammer genoeg kunnen 

we door corona als ouder 

de laatste tijd niet op school 

komen, maar de prachtige 

tuin is mijn favoriete plek.

De beukendreef. Als ik die 

’s morgens oprijd met de 

fiets, zie ik daar al meteen de 

schoonheid van de natuur, 

seizoen per seizoen.  

Vanzelfsprekend het fietsa-

telier: van twee oude fietsen 

één rijklaar exemplaar ma-

ken, daar word ik vrolijk van.

De tuin is een ideale plek om 

’s zomers een middagdutje 

in het gras te doen!

De rechtse hoek op de grote 

speelplaats. Daar stond je 

dan ’s morgensvroeg met de 

zon op je ‘snoet’ en zag je 

iedereen toekomen met de 

fiets en de bussen.

Dezelfde koers verder 

varen richting de toekomst, 

zodat het team de aan hen 

toevertrouwde kinderen de 

hoogste kansen kan bieden.

Dat iedereen op school 

respect heeft voor iedereen, 

wie hij ook is of wat hij ook 

doet. 

De creativiteit, de moed, de 

energie, de spirit, de … om 

ondanks alles elke dag te 

beginnen met een lach.

Ik hoop dat de school nog 

vele leerlingen na mij mag 

inspireren voor alles wat 

leeft.

Véél gemotiveerde leerlin-

gen die een bron zijn om 

de creativiteit  en passie van 

de leerkrachten te blijven 

aanwakkeren. Dit komt 

de leerlingen later op de 

arbeidsmarkt ten goede.

Het LTI door de ogen van …
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1ste graad

A - stroom

AGRO & BIO

Je bent dol op wetenschappen en 

techniek, daarom kan je tijdens de 

uren Exploratie natuur, ruimte en 

techniek je helemaal uitleven in 

projecten.

A - Stroom

STEM-WETENSCHAPPEN

Tijdens de projecturen STEM-we-

tenschappen ontwikkel je inzicht in 

onderzoeks- en ontwerpmethoden. 

Je gaat de uitdaging aan om ideeën 

om te zetten in een prototype.

B - stroom

LAND- EN TUINBOUW

Naast de lessen in de basisvorming 

krijg je ook nieuwe vakken zoals 

Engels, Techniek en Natuur en ruimte. 

Tijdens Exploratie Natuur, ruimte 

en techniek krijg je de kans om dit 

allemaal toe te passen in boeiende 

projecten.

B - Stroom

LAND- EN TUINBOUW

Zot van Land- en tuinbouw? Tijdens 

STEM-technieken leer je, door heel 

diverse projecten, de eigenschap-

pen van materialen en producten 

ontdekken.

A - Stroom 

STEM-TECHNIEKEN

In STEM-technieken ontwikkel je 

inzicht in ontwerpmethoden en 

realisatietechnieken. Je onderzoekt 

een ontwerp en bepaalt een produc-

tieproces.

1STE JAAR

2DE JAAR

1STE JAAR

2DE JAAR2DE JAAR
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2de graad

domeingebonden doorstroom

BIOTECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN

Er is veel aandacht voor onderzoe-

kend en probleemoplossend leren 

vanuit biologie, chemie en fysica.

dubbele finaliteit

BIOTECHNIEKEN

Via procestechnieken leren leerlin-

gen onderzoeken en problemen 

oplossen in functie van 

een latere industriële 

context.

BSO

PLANT, DIER  
EN MILIEU

Heb je belangstelling voor groenten-

teelt, sierteelt en tuinaanleg of werk 

je graag tussen de dieren?

dubbele finaliteit

PLANT-, DIER- EN 
MILIEUTECHNIEKEN

De leerlingen ontdekken vanuit 

de praktijk dat een kwaliteitsvolle 

beroeps uitoefening steunt op de we-

tenschappelijke onderbouwing ervan.

TSO

PLANT-, DIER- EN 
MILIEUTECHNIEKEN

Hou je van praktisch werk binnen 

en buiten en wil je ook een stevige 

theoretische vorming?

TSO 

BIOTECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN

Voor al wie geïnteresseerd is in 

een job in een biotechnologisch, 

chemisch of voedingsbedrijf.

arbeidsmarktfinaliteit

PLANT, DIER EN MILIEU

Ze verwerven de basiskennis en 

basisvaardigheden door het zelf 

beleven en uitvoeren van taken in 

een groene omgeving.

3DE JAAR

3DE JAAR

4DE JAAR

3DE JAAR 3DE JAAR

4DE JAAR4DE JAAR

NIEUW!
vanaf 2021 - 2022
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3de graad

TSO

BIOTECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN

De wetenschappelijke studie van 

plant, dier en mens boeit jou. Je wil 

via bedrijfsbezoeken, experimenten 

kennis maken met de toepassingen 

van de biotechnologie in de praktijk.

TSO

PLANTTECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN

Je leert meewerken aan de duur-

zame productie van groenten, fruit, 

bloemen, planten en bomen. Je 

vermeerdert, zaait, plant, verzorgt, 

oogst en sorteert en maakt alles 

marktklaar.

TSO 

DIER- EN 
LANDBOUWTECHNISCHE 

WETENSCHAPPEN

Je leert over voederwinning, wat 

dieren eten en hoe ze gevoederd 

worden, hoe je dieren moet verzor-

gen en vermeerderen in verschil-

lende omstandigheden, wat voor 

ziektes dieren kunnen krijgen en hoe 

je dat kunt zien. 

TSO 

NATUUR- EN 
GROENTECHNISCHE 

WETENSCHAPPEN

Je verwerft kennis van fauna en 

flora, ecologie en landschap. Je leert 

biotopen van elkaar onderscheiden 

op basis van biotische en abiotische 

factoren in relatie tot het landschap.

WIST JE DAT...

alle leerlingen van de 3de 

graad op stage gaan?

5DE & 6DE JAAR 5DE & 6DE JAAR

5DE & 6DE JAAR

5DE & 6DE JAAR
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3de graad

Specialisatie

BSO

TUINBOUW EN 
GROENVOORZIENING

In deze praktisch gerichte opleiding 

leer je planten kweken en vermeer-

deren, tuinen en groene ruimten 

aanleggen en onderhouden en 

werken met tuinbouwmachines.

BSO

LANDBOUW

Je gaat werkplekleren in omliggen-

de, moderne en hoogtechnolo-

gische landbouwbedrijven. En je 

gaat natuurlijk iedere week op sta-

ge. Zo krijg je een realistisch beeld 

van landbouw en het managen van 

een bedrijf.

BSO

TUINAANLEG EN 
-ONDERHOUD

Aan de hand van tuin- en beplan-

tingsplannen realiseer je de aanleg 

van groene ruimten. Daarbij hoort 

ook de aanleg van wegverharding, 

riolering, bekabeling, vijvers en ande-

re infrastructuurwerken.

WIST JE DAT...

onze leerlingen van het 7de jaar 

werken met een mini-graver?

5DE & 6DE JAAR 5DE & 6DE JAAR

7DE JAAR



LTI Oedelem

34

Onze visie 
Het LTI staat voor een levendige opleiding in 

plant, dier, natuur en biotechniek waar jij als 

leerling centraal staat. Met een team van leer-

krachten, ondersteunend personeel en directie 

dragen we mee de verantwoordelijkheid voor de 

weg die je aflegt tot jongvolwassene. We steunen 

hiervoor op vier pijlers:

Vakkennis

Het LTI

• zal je de nodige kennis en vaardigheden 

aanreiken die je nodig hebt voor de arbeids-

markt of het voortgezet onderwijs

• engageert zich om de passie voor het vak 

aan te wakkeren door je de opgedane kennis 

te laten toepassen

Brede kijk

Het LTI

• zet zich in om je te laten groeien tot een 

ruimdenkende jongere

• wil een open school zijn met inspraak van 

jou, je ouders en ons personeel

Mens-vormend

Het LTI

• wil je leren om je grenzen te verleggen

• bereidt je voor om op een verantwoordelijke 

en positieve manier deel te nemen aan de 

samenleving

• 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

• maakt duidelijke afspraken zodat samenle-

ven gemakkelijker wordt



#ikkoopbelgisch

BUITENHUIS
Belgian Outdoor Furniture and Accessories
Kom inspiratie opdoen met dé outdoortrends voor 2021 in onze
BELEVINGSTUIN te Sijsele.

Tuinmeubilair, accessoires, verlichting, potterie, vuurelementen ... 
Het komt allemaal samen in één unieke tuinimpressie!
We begeleiden je héél graag met persoonlijk advies! 
Contacteer ons nu voor een afspraak.

---

Naast onze outdoor-collectie hebben we nog steeds een sterke
passie voor GROEN. Door in te zetten op duurzame materialen en
hedendaagse tuinontwerpen staan wij garant voor een efficiënte
aanpak van je tuin. 

---

OUTDOOR LIVING - TUINARCHITECTUUR - TUINAANLEG

Buitenhuis bv
Gentse Steenweg 12A | B-8340 Sijsele-Damme

 
shop.buiten-huis.be | www.buiten-huis.be | julie@buiten-huis.be | +32 478 92 90 18

"Adventure is out there ...



T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be

BEZOEK ONZE SHOWROOM 
DEINSESTEENWEG 77 - TIELT

3.500 m2 
kantoormeubilair

 VERREWAERE 

 verwarming - sanitair  
RUDDERVOORDE 

050/28 18 43 
verrewaere@proximus.be 

www.verrewaere.be 
 
 
 

Ruim 35 jaar een gevestigde 
waarde in tuinaanleg en 
onderhoud.
Wij verzorgen graag uw 
tuinproject van ontwerp
tot realisatie.

T U I N E N  B I S S C H O P  …
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tuinaanleg en 
onderhoud.

tuinproject van 
realisatie.

ontwerp
Tuinen Bisschop is een vakkundig, dynamisch 
bedrijf gegroeid uit de jarenlange expertise 
van mijn vader Luc Bisschop. 

Reeds als kleine jongen raakte ik, Dries 
Bisschop, gepassioneerd door het vak. Ik 
genoot dan ook een technische opleiding 
tuinbouw in het LTI met aansluitend een 
opleiding groenmanagement aan de 
Hogeschool Gent.

Na enkele jaren ervaring en een goede leerschool bij mijn vader 
besloot ik in 2011 het bedrijf over te nemen.

Samen met een professioneel team waaronder mijn partner Lindsay 
Lefevere, realiseren we uw buitenproject van ontwerp tot realisatie 
en indien gewenst ook de naservice, onderhoud.

En dit over een uitgestrekte regio binnen Vlaanderen.

Voor elk tuinproject rondom uw woning en/of 
bedrijf, groot of klein, staan kwaliteit, vlotte en 
duidelijke communicatie, persoonlijke aanpak 
en transparantie centraal.

TUINEN BISSCHOP
Westkapelle Steenweg 26          8340 Oostkerke - Damme

T. +32 473 33 19 87          T. +32 473 97 99 71

info@tuinenbisschop.be          www.tuinenbisschop.be
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Heeft  u vragen?
Neem dan vrijblijvend contact 
op voor een afspraak.

I N FO@TU INENB I SSCHOP.BE



Grasmaaiers en zitmaaiers • Tuinbouwtractoren •  
Kettingzagen en houtsplitters • Bosmaaiers • Hakselaars en ontmossers •  

Materialen en milieuvriendelijke brandstof

Onze voornaamste troef is onze  
gespecialiseerde hersteldienst en …

Geniet van  

onze mooie  

voorjaarsacties

Onze belangrijkste merken zijn:
Stihl, Iseki, Solis, Castelgarden, Negri, Silky

Sint-Jorisstraat 92, 8730 Beernem, tel.: 050 78 98 76, info@van-vynckt.be 
www.van-vynckt.be

Volg ons op social media en blijf up to date over  
onze speciale aanbiedingen, tips en acties!!

NIEUW!



VAN HULLE
TUINEN
ARCHITECTUUR
BELEVENIS

www.groentac.be
   MALDEGEM

     

 

Vandamme Sierplanten BVBA is een dynamisch familiebedrijf, gespecialiseerd in het kweken 
van kwaliteitssierheesters in container van 3 tot 20 liter. Met een ruim assortiment aan 
heesters kunnen zowel groothandels, tuincentra als Cash & Carry’s er terecht. 

Voor de dagelijkse werking zijn wij op zoek naar een gemotiveerde medewerker:                                 
Op zoek naar een vaste job, stageplaats of vakantiejob. 

Surf naar www.vandammesierplanten.be 
En stuur uw motivatiebrief naar info@vandammesierplanten.be 

 

 

 

 

 

 



BUILD WITH CONFIDENCE.
BUILD WITH ALHEEMBOUW.

Wij laten niets aan het toeval over. Wij bouwen 
niet op goed geluk. In alles wat we doen kan u op 
elk moment zien waar we mee bezig zijn en waar 
we naartoe gaan. Alleen door in alle openheid 
samen te werken, kunnen we mooie, grootse en 
zinvolle gebouwen realiseren die uw verwachtingen 
overstijgen. Wij zijn Alheembouw en geven graag 
mee vorm aan uw toekomst. Soms is kiezen echt 
eenvoudig. www.alheembouw.be

SOMETIMES IT’S EASY
TO MAKE THE RIGHT CHOICE.

Roeselarestraat  205 -  8840 Oostnieuwkerke │  T.  +32 (0)51 22 15 86 │  info@alheembouw.be
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Bruggestraat 190
8730 Oedelem

info@lti-oedelem.be
www.lti-oedelem.bet 050 35 09 84


