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13  buitengewoon onderwijs

14  klare kijk op STEM

15  bereikbaarheid

16  openschooldagen

V.U. Lieven Haems
Scholen aan de Durme

Heilig Hartlaan 1A
9160 Lokeren

 09 348 61 39



    Weet je al      
  wat je later 
wilt worden?

Jongeren gaan vele jaren naar school, liefst om 
graag en veel te leren, om uit te groeien tot mooie 
en tevreden mensen die goed hun plaats in het leven 
vinden ... Daarom willen de scholen van onze scho-
lengemeenschap Scholen aan de Durme scholen zijn 
voor hoofd, hart en handen. 

In onze scholengemeenschap bieden we degelijk 
onderwijs aan, pedagogisch verantwoord in een 
aangepaste infrastructuur en met een ruime waaier 
aan studierichtingen op onze verschillende cam-
pussen. Deze brochure wil er jou graag nader mee 
laten kennismaken. 
Onze scholen zijn niet enkel leerplekken, maar ook 
leefplekken waar jongeren via gevarieerde socia-
le, culturele en sportieve activiteiten ervaren welke 
waarden hen in het leven écht zullen helpen: eer-
lijkheid, dienstbaarheid, zelfdiscipline, optimisme, 
luisterbereidheid … 
Vanuit evangelisch oogpunt willen wij ook, in res-
pect voor ieders eigenheid, een verantwoorde hou-
ding beleven tegenover de maatschappij, tegenover 
wetenschap en techniek, literatuur en andere kun-
sten. 

Wij nodigen je graag uit om op onze openschoolda-
gen kennis te maken, te proeven en te ervaren dat 
de Scholen aan de Durme boven en in alles leerlin-
gengerichte scholen zijn. Oprechte betrokkenheid 
op de leerling beheerst het klimaat in onze scholen. 
Elke leerling met zijn vreugden en verdriet, met zijn 
talenten en gebreken staat centraal, en niet alleen 
het leerplan of de leerstof. Dit wil zeggen dat we ons 
als scholengemeenschap met directies, leerkrachten 
en leerlingen elke dag weer oefenen om te geloven 
en te beleven dat iedere mens de moeite waard is, 
dat iedere leerling uniek is.

De basiszorg in ons onderwijs- en opvoedings-
verhaal ligt dan ook hoog. We vinden het van-
zelfsprekend dat we ook extra zorg aanbieden, 
want onze keuze voor elke leerling leidt er ons 
elke dag automatisch toe. Iedere leerling ver-
dient het zich geborgen, veilig en thuis te voe-
len in onze scholen, los van de intellectuele, af-
fectieve of sociale mogelijkheden of zorgen. 
Dat de leerling centraal staat, betekent ook dat 
we voortdurend bedacht zijn op de kwaliteit 
van ons onderwijs. Degelijk onderwijs dus waar 
vakken met de nodige deskundigheid worden 
onderwezen, ook met oog voor de maatschap-
pelijke oriëntatie. De wereld waarin we leven is 
er één van grote beweging. Onze scholen blij-
ven daar niet blind voor. In welke studierichting 
dan ook: wij leren voor het leven.

Scholen willen we dus zijn voor hoofd, hart en 
handen, waar in wederzijds respect en vertrou-
wen, directie, leerkrachten, leerlingen en ouders 
- steeds weer en steeds meer - gaan beleven 
dat het denken en het danken zowel gave als 
opgave is. Het geluk, de toekomst van de leer-
ling daar gaat het om, beseffend dat het leven 
te leven is, altijd weer!

Gunter Maes,
voorzitter scholengemeenschap
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KOHa HEILIG HART
Slangstraat 12
9220 Hamme
 052 47 24 81
 hhi@durme.be
 www.kohamme.be

KOHa SINT-JOZEF
Jagerstraat 5
9220 Hamme
 052 47 92 84
 stj@durme.be
 www.kohamme.be
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KOHa (Katholiek Onderwijs Hamme) bestaat uit acht katholieke scholen met hetzelfde school-
bestuur. We bieden kwaliteitsvol onderwijs voor kleuters, lagere schoolkinderen en leerlingen 
van het secundair onderwijs. Leerlingen volgen de eerste graad secundair onderwijs in KOHa 
Heilig Hart. KOHa Sint-Jozef organiseert de tweede en derde graad. 
Elke dag opnieuw bouwen we samen aan een aangenaam leer- en leefklimaat gedragen door 
een professioneel en zorgzaam team. Onze werking is geïnspireerd door de waarden van het 
evangelie.
KOHa staat voor innovatief en uitdagend onderwijs. We steunen op die manier alle leerlingen 
om hun talenten maximaal te ontplooien en verder te groeien tot wereldburgers.
We bieden een ruim aanbod studierichtingen binnen aso, bso en tso. Deze studierichtingen 
situeren zich binnen de domeinen van economie, talen, personenzorg en wetenschappen.

1
met keuzepakket 2 3 + 4 5 + 6 7

Handel Handel Handel /
Ondernemen en IT

Handel /
Ondernemen en IT

Sociale en technische
vorming

Sociale en technische
vorming

Sociale en technische
wetenschappen

Sociale en technische
wetenschappen

Moderne
wetenschappen

Moderne
wetenschappen

Economie

Economie - 
moderne talen

Economie - 
wetenschappen

Moderne
wetenschappen

met STEM
Wetenschappen

Moderne talen - 
wetenschappen

Wetenschappen - 
wiskunde

Latijn Latijn Latijn Latijn - 
wetenschappen

1ste lj. 
B

Kantoor en verkoop /
Verzorging - voeding

Kantoor /
Office and retail

Kantoor /
Office and retail

Kantooradministratie 
en gegevensbeheer / 

Business support

Mode /
Verzorging - voeding Verzorging - voeding Organisatiehulp Organisatie-

assistentie

1 2 3
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VLOT! CAMPUS VTI SINT-LAURENTIUS
Pr. Thuysbaertlaan 1
9160 Lokeren
 09 348 17 09
 vti@durme.be
 www.vlot-vti.be

VLOT! CAMPUS STERRENHOF
Stommestraat 2

9160 Lokeren
 09 348 61 39

 sho@durme.be
 www.vlot-sho.be

VLOT! CAMPUS SINT-LODEWIJKSCOLLEGE
Markt 48
9160 Lokeren
 09 340 57 70
 slc@durme.be
 www.vlot-slc.be



In de VLOT!-scholen kies je uit een ruime waaier aan 
aso-, tso- en bso-studierichtingen. 

In het aso bieden we richtingen aan met of zonder klas-
sieke talen (Latijn en Grieks). Je gaat voor een brede, 
theoretische en algemene vorming die aansluit bij je mo-
gelijkheden, talenten en interesses. Je houdt alle opties 
open voor je verdere studiekeuze aan een universiteit of 
hogeschool.

Ben je geboeid door wetenschap, techniek en technolo-
gie? Dan kies je voor dé STEM-campus van VLOT! 
Gaat jouw keuze uit naar een richting in de zorgsector, 
ga je liever voor het culinaire aspect of ben je eerder 
economisch aangelegd? Ook daarvoor kan je in een van 
onze VLOT!-scholen terecht. 

Onze tso- en bso-opleidingen combineren een degelijke 
opleiding met veel aandacht voor jouw competenties. De 
doorstromingsrichtingen vormen een stevige basis voor 
verdere studies. Niet zo’n theoretische knobbel? Eerder 
praktisch aangelegd? Je vindt je weg in de finaliteits- of 
de beroepsrichtingen. De aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt wordt hier in belangrijke mate gereali-
seerd. Leerlingen uit het zesde jaar bso die een aanvul-
lend zevende specialisatiejaar volgen, behalen hierdoor 
ook een diploma secundair onderwijs. 

In onze VLOT!-scholen staan leerkrachten elke dag 
opnieuw klaar om je stap voor stap en met veel zorg 
te begeleiden in je groei naar volwassenheid. Zij doen 
dat geïnspireerd door ons opvoedingsproject en in een 
uitdagende leeromgeving met aandacht voor jouw com-
petenties. 
Daarnaast zetten onze scholen cultuur, sport, creativiteit, 
ondernemingszin en maatschappelijk engagement boven-
aan op de agenda. Je krijgt er de kans jezelf te ontplooien 
tot een rijke persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan 
opnemen in de wereld van morgen. 
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VLOT! CAMPUS 
SINT-TERESIACOLLEGE
Eksaardedorp 1A
9160 Eksaarde
 09 346 81 50
 stc@durme.be
 www.vlot-stc.be



Eerste graad A-stroom

1 met keuzepakket 2

Tweede graad aso/tso

3 + 4

Industriële wetenschappen /
STEM

Industriële wetenschappen /
STEM

Latijn

Grieks - Latijn

Latijn

Moderne Moderne wetenschappen

Socio-economische
activiteiten

Handel

Sociale en technische
vorming

Technische activiteiten

Bouw- en 
houttechnieken

Mechanica - elektriciteit

vti vti

vti

slc stc

slc stc

slc stc

stc vti

slc stc

slc

slc stc

Industriële wetenschappen / STEM

Techniek - wetenschappen

Grieks - Latijn

Latijn (4/5u wiskunde)

Economie (4/5u wiskunde)

Humane wetenschappen

Wetenschappen

Ondernemen en IT

Ondernemen en communicatie

         Sociale en technische wetenschappen

Houttechnieken

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Mechanische techniekenvti

vti

vti

vti

vti

slc

slc

slc

slc

slc stc

slc stc

slc stc

1 2

Eerste graad B-stroom

1 2

1

1e leerjaar B

BVL 
Decoratie - metaal

BVL Kantoor en 
verkoop - verzorging -

voeding
vti

vti

vti

Tweede graad bso

3 + 4

Basismechanica

Elektrische installaties

Schilderwerk en decoratie

Restaurant en keuken

Office and retail

Verzorging - voeding

vti

vti

vti

vti

sho

vti

2
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slc stc

slc stc

stc vti

slc stc

vti
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Derde graad aso/tso

5 + 6

Se-n-Se

Industriële wetenschappen / STEM

Techniek - wetenschappen

Grieks - Latijn

Grieks - wiskunde

Latijn - moderne talen

Latijn - wetenschappen

Latijn - wiskunde

Economie - moderne talen

Economie - wiskunde

Humane wetenschappen

Moderne talen - wetenschappen

Wetenschappen - wiskunde (6/8u wiskunde)

Accountancy en IT

IT en netwerken

Ondernemen en IT

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Sociale en technische wetenschappen

Houttechnieken

Industriële informatie- en communicatietechnologie

Elektromechanica

Elektrische installatietechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken

vti

slc

slc

slc

slc

slc

slc

slc

slc

slc

slc

slc

slc

slc

vti

vti

vti

vti

vti

vti

Stuur- en beveiligingstechniekenvti

3

Derde graad bso

5 + 6

Lassen - constructie

Elektrische installaties

Schilderwerk en decoratie

Restaurant en keuken

Office and retail

Verzorging

vti

vti

vti

vti

vti

sho

3 Specialisatiejaar

7

Fotolassen

Industriële elektriciteit

      Decoratie en restauratie schilderwerk

Banketaannemer - traiteur

      Business support

      Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

vti

vti

vti

vti

vti

sho

slc

stc

sho

CAMPUSSEN

VTI Sint-Laurentius

Sint-Lodewijkscollege

Sterrenhof

Sint-Teresiacollege

vti

slc

vti
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OLVI - PIUS X
Kapellestraat 7
Collegestraat 1
9240 Zele
 052 44 92 26
 052 44 41 99
 olvi-piusx@durme.be
 www.olvi-piusx.be
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1
met keuzepakket 2 3 + 4 5 + 6 7

Latijn Latijn
Latijn - moderne talen

Latijn - wiskunde (6-8 u.)

Moderne wetenschappen Economie (4-5 u. wiskunde)
Economie - moderne talen

Economie - wiskunde
Humane wetenschappen Humane wetenschappen

Moderne wetenschappen
met STEM Wetenschappen

Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde 

(6-8 u.)

Mechanica - elektriciteit
Elektromechanica Elektromechanica

Mechanische technieken Mechanische 
vormgevingstechnieken

Handel Handel Handel
Sociale en technische 

vorming
Sociale en technische 

wetenschappen
Sociale en technische 

wetenschappen

1ste lj. B

Kantoor en verkoop /
Verzorging - voeding

Kantoor Kantoor

Verkoop Verkoop

Verzorging - voeding Verzorging Kinderzorg 
Nijverheid

(hout - bouw / 
metaal - elektriciteit)

Basismechanica
Auto

Werktuigmachines

Klassieke studiën

Algemene vakken

Algemene vakken
met STEM

Technische activiteiten
(2-4 u.)

Handel

Sociale en technische vorming



Wist je dat onze school het ruimste studieaanbod uit de hele 
regio heeft? Na de vele mogelijkheden in de eerste graad, kan 
je kiezen uit de brede waaier aso-richtingen of voor een rich-
ting uit de studiegebieden personenzorg, handel, elektrome-
chanica, auto. 
Wist je dat we talent zoveel mogelijk willen laten renderen 
en daarom onze sterke leerlingen uitdagen en onze zwakkere 
leerlingen helpen? 
Wist je dat onze infrastructuur aangepast is aan de modern-
ste technologieën en didactiek? Vanaf het eerste jaar kom je 
terecht in goed uitgeruste vaklokalen, laboratoria, leskeukens, 
werkplaatsen.
Wist je dat de leerlingen van de eerste graad in een eigen ge-
bouw huizen op dezelfde campus? Hierdoor blijft onze grote 
school kleinschalig en kunnen we zorgen voor een begeleid 
onthaal bij de overgang vanuit de basisschool.
Wist je dat we elke dag opnieuw aan elke leerling het gevoel 
geven dat hij echt belangrijk is? Nog niet overtuigd? Kom 
gerust een kijkje nemen, we maken graag tijd voor een babbel.

1
met keuzepakket 2 3 + 4 5 + 6 7

Latijn Latijn
Latijn - moderne talen

Latijn - wiskunde (6-8 u.)

Moderne wetenschappen Economie (4-5 u. wiskunde)
Economie - moderne talen

Economie - wiskunde
Humane wetenschappen Humane wetenschappen

Moderne wetenschappen
met STEM Wetenschappen

Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde 

(6-8 u.)

Mechanica - elektriciteit
Elektromechanica Elektromechanica

Mechanische technieken Mechanische 
vormgevingstechnieken

Handel Handel Handel
Sociale en technische 

vorming
Sociale en technische 

wetenschappen
Sociale en technische 

wetenschappen

1ste lj. B

Kantoor en verkoop /
Verzorging - voeding

Kantoor Kantoor

Verkoop Verkoop

Verzorging - voeding Verzorging Kinderzorg 
Nijverheid

(hout - bouw / 
metaal - elektriciteit)

Basismechanica
Auto

Werktuigmachines

Klassieke studiën

Algemene vakken

Algemene vakken
met STEM

Technische activiteiten
(2-4 u.)

Handel

Sociale en technische vorming

2 31
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Het vrij centrum leerlingenbegeleiding Waas en Dender zet 
zijn schouders onder de zorg voor 58000 leerlingen uit 240 
scholen. We doen dit met 165 administratieve medewerkers, 
artsen, maatschappelijke werkers, pedagogen, psychologen 
en verpleegkundigen.

Hoofdzetel
Vestiging Lokeren

Directeur
Verantw. vestiging Lokeren

Website

Ankerstraat 63, 9100 Sint-Niklaas 
Grote Kaai 7, 9160 Lokeren
Johan Van Acker
Leen Duym
email: lokeren@vclbwaasdender.be
telefoon: 09 348 25 62
www.vclbwaasdender.be

 Wat doen we?
We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, 
ouders en scholen met respect voor jouw privacy.  
Je kan naar het CLB 
• als je je niet goed voelt, verdriet hebt of ergens mee zit 
• als leren niet meevalt 
• voor hulp bij studiekeuze 
• met vragen over seks en vriendschap en verliefdheid 
• voor inentingen
Je moet naar het CLB
• als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht) 
• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs 
• op medisch onderzoek 

 Waar vind je ons?
Je kan ons bereiken
• op school: er is regelmatig een CLB-medewerker op jouw 

school aanwezig;
• op het CLB: Grote Kaai 7, 9160 Lokeren - tel. 09 348 25 62;
• via www.vclbwaasdender.be: je vindt er welke CLB-medewer-

kers in jouw school werken.
• via http://www.clbchat.be

 Meer weten?
• www.vclbwaasdender.be 
• www.onderwijskiezer.be
• www.vclb-koepel.be
• CLB in 15 vragen: www.ond.vlaanderen.be/clb

1

2

3

Wanneer vind je ons?
Het CLB is open: 
• elke werkdag van 08.30 uur tot 12.00 uur 
 en van 13.00 uur tot 16.30 uuur
• we zijn op dinsdag open tot 18.30 uur
• tijdens de kerstvakantie twee dagen: op donderdag 27 december 

2018 en op vrijdag 4 januari 2019
Het CLB is gesloten:
• van 15 juli tot en met 15 augustus
• op zaterdagen, zondagen en feestdagen  
• tijdens de kerstvakantie
• tijdens de paasvakantie

Elke maandag, dinsdag 
en donderdag tussen 
17.00 uur en 21.00 uur 
en woensdag tussen 
14.00 uur en 21.00 uur 
kan je ook chatten met 
een CLB-medewerker. 
De CLB-medewerker 
bekijkt met jou tijdens 
zo’n chatgesprek hoe 
je met jouw vraag 
verder kan geholpen 
worden. CLB-chat is 
gratis en anoniem te 
bereiken via 
http://www.clbchat.be.
Tijdens de school-
vakanties is de chat 
gesloten.

u
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BUSO DE KARWIJ 
Durmelaan 118

9160 Lokeren
 09 348 67 86
 09 349 32 73

 karwij@durme.be
 www.de-karwij.be

BuSO De Karwij richt opleidingsvorm 3 in voor jongens 
en meisjes tussen 13 en 21 jaar. Deze opleidingsvorm 
leidt tot tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt. De 
school is binnen de huidige onderwijsstructuur gespe-
cialiseerd in de zorg voor de jongere type basisaanbod,  
type 3 en type 9. Na minimum vijf jaar opleiding ont-
vangt de jongere een kwalificatiegetuigschrift. Een bijko-
mend jaar alternerende beroepsopleiding (ABO) is een 
verdere specialisatie.

Er zijn vier opleidingen: kappersmedewerker, schilder-
decorateur, grootkeukenmedewerker, onderhoudsassistent 
(schilderwerk, bouwwerk, installatietechnieken). 

2 + 3 + 4 + 5

OV 3

basisaanbod

type 3

type 9

Observatie-
fase

Grootkeukenmedewerker

Alternerende
beroepsopleiding

(ABO)

Kappersmedewerker

Onderhoudsassistent
schilderwerk / bouwwerk / installatietechnieken

Schilder-decorateur
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Onze scholengemeenschap 

Scholen aan de Durme

kiest toekomstgericht voor innoverend 

onderwijs voor al onze leerlingen. We leven 

in een zich sterk ontwikkelende tech-

nologische maatschappij die dagelijks 

wijzigingen ondergaat.

Wij blijven
investeren 
in onderwijs 
dat voorbereidt 
op de maatschappij 
van morgen.

am
en probleem

oplossend w
erken 

aan w
etenschappelijke uitdagingen

echnologie ontdekken en slim
 inzetten

axim
aal w

iskundige m
odellen aanw

enden
om

 tot oplossingen te kom
en

igen constructies en system
en 

ingenieus ontw
erpen
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1  KOHa Heilig Hart Hamme
2  KOHa Sint-Jozef Hamme
3  VLOT! campus Sint-Lodewijkscollege Lokeren
4  VLOT! campus Sint-Teresiacollege Eksaarde
5  VLOT! campus Sterrenhof Lokeren
6  VLOT! campus VTI Sint-Laurentius Lokeren
7  OLVI-PIUS X Zele
8  BuSO De Karwij Lokeren
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KOHa HEILIG HART HAMME
 zondag 6 mei 2018 van 13.30 uur tot 17.00 uur

KOHa SINT-JOZEF HAMME
 zondag 6 mei 2018 van 13.30 uur tot 17.00 uur

BuSO DE KARWIJ LOKEREN
 openschoolweek van maandag 16 tot en met vrijdag 20 april 2018
 zaterdag 21 april 2018: inschrijfdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
 
VLOT! CAMPUS STERRENHOF LOKEREN
 zaterdag 5 mei 2018 van 13.30 uur tot 17.30 uur

VLOT! CAMPUS SINT-LODEWIJKSCOLLEGE LOKEREN
 zaterdag 5 mei 2018 van 13.30 uur tot 17.30 uur

VLOT! CAMPUS SINT-TERESIACOLLEGE EKSAARDE
 zaterdag 5 mei 2018 van 10.30 uur tot 17.00 uur

VLOT! CAMPUS VTI SINT-LAURENTIUS LOKEREN
 zondag 6 mei 2018: infosessies om 9.00 uur en om 10.30 uur
 zondag 6 mei 2018 van 14.00 uur tot 18.00 uur
 
OLVI-PIUS X ZELE 
 zondag 6 mei 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur
 maandag 14 mei 2018 van 17.00 uur tot 20.00 uur: infomoment
 zaterdag 2 juni 2018 van 09.00 uur tot 12.00 uur: infomoment
 

editie 2018

Meer info over inschrijfmomenten:
zie website van de school.


