
Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs

VITO biedt leerlingen met erg uit-
eenlopende gaven en interesses de 
mogelijkheid om zich te ontplooien.
Wie belangstelling heeft voor wis-
kunde, wetenschappen en technisch 
denken wordt voorbereid op hoge-
re studies. Zo leren de leerlingen lei-
ding geven, meewerken aan de ver-
betering van een productieproces 
of wetenschappelijk onderzoek uit-
voeren. Onze STEM-richting is de 
ideale voorbereiding op weten-
schappelijk, technologisch georiën- 
teerde master studies. Als een 
jongere meer geïnteresseerd is in  
een combinatie van theoretisch  
denken en een praktische opleiding,  
dan kan hij ook bij ons terecht.  

Op die manier kan zij of hij vlugger 
en goed opgeleid naar de arbeids-
markt trekken. 

Daarnaast hebben wij een ruime 
waaier van beroepsopleidingen om 
leerlingen grondig voor te bereiden 
op een vak zodat ze medewerker 
binnen een bedrijf of zelfstandig on-
dernemer kunnen worden.
Al onze opleidingen vinden plaats 
in aangepaste leslokalen, labo’s, 
werkhuizen, serres, buitenterreinen 
en sportlokalen.

Een dubbele troef: aansluiting op het hoger onderwijs 
of rechtstreeks naar de arbeidsmarkt. 
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Ruwbouw Houtbewerking Carrosserie Lassen-constructie Centrale verwarming en 
sanitaire installaties

Tuinbouw en 
groenvoorziening Landbouw

Bouw Hout Basismechanica Plant, dier en milieu

Bouw-hout Elektriciteit-metaal Land- en tuinbouw

Eerste leerjaar B1

2

7

6
5

4
3

Renovatie bouw Bijzondere 
schrijnwerkconstructies

Carrosserie- en 
spuitwerk

Pijpfitten-lassen-
monteren Verwarmingsinstallaties Tuinbouwproductie Veehouderij en 

landbouwteelten

Eerste leerjaar A
STEM

Eerste leerjaar A 
Wetenschap en techniek

Eerste leerjaar A 
Agrarische technieken

Techniek-wetenschappen Bouw- en houttechnieken Mechanica-elektriciteit Agro- en biotechnieken

Biotechnische 
wetenschappen

Bouw- en 
houtkunde

Techniek
wetenschappen

Elektriciteit-
elektronica

Elektro-
mechanica Bouwtechnieken Houttechnieken Elektro-

technieken Mechanische technieken Plant-, dier- en milieutechnieken

Biotechnische 
wetenschappen

Bouw- en 
houtkunde Chemie Elektriciteit-

elektronica
Elektro-

mechanica Bouwtechnieken Houttechnieken
Elektrische
installatie-
technieken

Autotechnieken
Mechanische
vormgevings-

technieken

Dier- en land-
bouwtechnische
wetenschappen

Planttechnische 
wetenschap-

pen

6
5

4
3

2

1

studierichtingen TSO

studierichtingen BSO

Bouw constructie- en planningstechnieken 

vervolgstudie na het secundair (Se-n-Se)

                                                                                                                          

Bouw constructie- en planningstechnieken (in aanvraag)
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