
Mensen achter machines

Tweewielers en Lichte Verbrandingsmotoren’ aan het VTI in Leuven

Voorbereiding op landbouwtechniek 
vanuit een andere invalshoek

Wie in het secundair onderwijs in België zuivere 
landbouwtechniek wil studeren, moet ver zoe-
ken. Toch zijn er studierichtingen die een tech-

nische vorming aanbieden waar, door een juiste 
combinatie van theoretische vakken en praktijk 
op de werkvloer, gemotiveerde studenten hun 
droom tot mekanieker van landbouwmachines 

kunnen waarmaken. 
Het VTI in Leuven, ter plaatse beter gekend 

als de vroegere SPAS (Sint Pieters Ambachts 
School) biedt met de richting ‘Tweewielers en 
Lichte Verbrandingsmotoren’ een pakket aan 

dat de leerlingen klaarmaakt voor de praktijk. Ze 
kunnen als afgestudeerden terecht voor tech-
nische jobs bij landbouwdealers, loonwerkers 

of waar dan ook in de sector. Met hun brede 
‘landbouwervaring’, die ze opgedaan hebben 

door stage en werkplekleren kunnen ze overal 
vlot aan de slag; in veel gevallen zijn ze al ‘weg-

gekaapt’ voor ze op de arbeidsmarkt komen.

Tekst & Foto’s: Peter Menten

TractorPower kwam via Louis Matthys, technisch adviseur 
Mechanica en Auto aan het VTI, in contact met de studierich-
ting ‘Tweewielers en Lichte Verbrandingsmotoren’ en moest vol 
bewondering vaststellen dat de meeste van die studenten al in of 
rond de landbouw actief zijn. 
Louis Matthys wilde kort de studierichting en de aanpak toelich-
ten, maar voor een beschrijving van de sfeer en de drive van de 
leerlingen had hij een vijftal studenten opgetrommeld, ieder met 
een eigen verhaal en motivatie en vooral een landbouwspirit. ‘Dat 
heeft toch iets speciaals hé, die landbouwspirit,’ enthousiasmeert 
Louis zijn verhaal, ‘als je jonge gasten uit de landbouw ergens ziet 
samenkomen, dan is dat binnen de kortste keren een heel intens 
contact en aan gespreksonderwerpen geen tekort. De passie 
loopt er zo af. Dat vind je nergens anders, zo’n verbondenheid.’ 
Louis draait al een tijdje mee in het wereldje van de automechani-
ca en heeft al bijna 10 jaar kunnen volgen waar de afgestudeerden 
van deze richting naartoe gaan. ‘Wat we de leerlingen vandaag 
bijbrengen op vlak van techniek kan morgen al verouderd zijn, 
maar waarden als beleefdheid, vriendelijkheid en willen werken, 
die blijven verankerd eens ze erin zitten. Wat we ook benadruk-
ken, is het belang van netwerken. Contacten die je nu legt, daar 
bouw je later op verder. De wereld wordt een groot dorp, vandaar 
het belang om met iedereen verbonden te zijn. Onze afgestudeer-
den van vroeger zijn in vele gevallen uitgegroeid tot zelfstandigen 
of leidinggevenden bij gerenommeerde bedrijven uit de buurt.’ 
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Lichte Verbrandingsmotoren

Louis Matthys licht verder toe: ‘In de afdeling tweewielers en 
lichte verbrandingsmotoren is het niet makkelijk om goede 
leerkrachten te vinden. Wij hebben ernaar gewerkt om enkele 
sterke figuren in ons team te hebben die op hun beurt hun 
kennis, maar vooral passie naar de leerlingen kunnen over-
brengen. 
In het atelier van Geert Janssens, ook een boerenzoon, die 
elektriciteit en autotechniek onderwijst, valt in de eerste 
plaats de gezellige drukte op van leerlingen die in groepjes of 
individueel op hun eigen eilandje aan hun motor aan het sleu-
telen zijn. Tussendoor kwam er eens een die vastgelopen was 
met een vraag naar Geert. De man klopt lange werkdagen:  
’s morgens op de boerderij, daarna in de school en ’s avonds 
terug op de boerderij. Hij geeft les aan het 5e en 6e jaar  
T & LV en begeleidt de studenten op hun stage.

Werkplek-leren

De leerlingen van het 5e en 6e jaar (BSO) Tweewielers & Lich-
te Verbrandingsmotoren zijn de enigen die vanaf het 5e jaar 
‘werkplekleren’ doen. Zij gaan dan in een bedrijf gedurende 1 
dag per week om in contact te komen met het bedrijfsleven 
en te ervaren hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.  

Louis Matthys: ‘Werkplekleren trekt de leerlingen direct mee in de 
praktijk. Ze gaan die ervaring opdoen bij land- en tuinbouwdealers 
in de streek en daardoor kunnen ze ook al aan den lijve ondervin-
den wat voor hen het beste aanvoelt. Daarbij komt nog dat veel 
van die stagebedrijven in het verleden al studenten van hier op 
stage hebben gehad en dus weten welk vlees ze in de kuip kun-
nen krijgen. Voor veel leerlingen is die stage een springplank naar 
een eerste vaste job. We moeten eerlijk toegeven dat we als on-
derwijsinstelling niet alle technische middelen hebben die vandaag 
nodig zijn om bekwame technische mensen op te leiden. Daarvoor 
is een samenwerking met de lokale industrie meer dan ooit nodig; 
voor ons om onze studenten fatsoenlijk te kunnen opleiden en 
voor hen om passende medewerkers te vinden.’
Het resultaat van werkplekleren is beter dan dat van een vaste sta-
ge in een blok. De leerlingen die iedere week een dag stage doen, 
kunnen hun opgedane ervaring in het bedrijf delen met de andere 
medeleerlingen en hun begeleiders. Dat maakt dat de opgedane 
kennis en ervaring zich beter vastzet. Aan de andere kant kunnen 
ze dan ook opgedane theorie onmiddellijk aan de praktijk toetsen. 
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Ruben: Ik zit in het 5e jaar autotechnieken. De school is via-via 
op mijn weg gekomen en ik leer veel bij op korte tijd: de theorie 
van de motoren leer ik op school en thuis op de boerderij kan ik 
die kennis in de praktijk oefenen. Als je in de praktijk op vragen 
botst, kun je ze de volgende dag in school stellen. Wij hebben 
thuis in Overijse een boerderij waar ik een groot stuk van mijn 
vrije tijd doorbreng en mijn stage zou ik graag bij een John Deere 
of Deutz-Fahrdealer doen. 

Hannes: Ik volgde in het 4e jaar Mechanische Technieken en wil 
later aan trekkers en landbouwmachines werken. Volgend jaar 
kan ik mee instappen in het ‘werkplekleren’ en dat zou ik graag 
doen bij een Case IH tractordealer in mijn buurt in Overijse. 
Stef –die hier ook rond de tafel zit- en zijn broer hebben mij met 
het VTI in contact gebracht. In deze school word je individu-
eel  begeleid en dat heeft mij geholpen om mijn eigen weg te 
vinden. Ik volg ook nog een cursus lassen in avondschool en in 
mijn vrije tijd help ik op een landbouwbedrijf.

Stef: Ik ga volgend jaar naar het 5e jaar autotechnieken en zal 
vanaf het 6e jaar een stage van 14 dagen kunnen doen. Wij 
hebben thuis in Neerijse een akkerbouwbedrijf. Ik kende het 
VTI via mijn broer. Omdat er overal veel vraag naar mekanie-
kers is en ik niet vies ben om de handen uit de mouwen te 
steken, heb ik deze richting gekozen. Ik verwacht ook om vlot 
werk te kunnen vinden, want hier in de streek is de vraag naar 
mekaniekers groot.

Witse: Volgend jaar ga ik het 5e jaar autotechnieken volgen en 
nu help ik in mijn vrije tijd op een landbouwbedrijf. Ik ben iemand 

die graag met mijn handen werkt en de combinatie van theorie 
en praktijk bevalt mij best. Al mocht er gerust meer tijd voor 
praktijk zijn. Ik ben van Korbeek-Dijle en als ik stage kan lopen 
zou ik graag bij een Deutz-Fahr of Case IH dealer gaan. Deze 
school heb ik leren kennen via mijn broer en wat een pluspunt is, 
is dat men ons goed begeleidt in onze keuze en helpt om bij te 
sturen als en waar dat nodig zou zijn.

Tom: Ik woon in Kampenhout en wij hebben in de familie altijd 
iets met het boerenleven gehad. Mijn grootvader bv. heeft nog 
altijd enkele hectaren land die hij bewerkt. Ikzelf wil later aan 
trekkers en machines werken. (En tussen de lijnen door liet Tom 
weten dat hij een voorliefde voor Fendt heeft.) Ik wou altijd iets 
met motoren doen en ben zo hier terechtgekomen. Ik ervaar het 
als een tekort in de technische afdeling dat we maar 14 dagen 
stage kunnen lopen; mochten wij ook iedere week een dag kun-
nen werkplekleren, zouden we nog verder geraken. Door meer 
praktijk krijgen we ook meer contact met ons toekomstig beroep 
en dat motiveert nog meer. 

In de technische richting halen de studenten hun 
diploma secundair onderwijs na het 6e jaar, de mensen 
van het beroeps halen dit na een extra 7e jaar.  ■

Vijf op een rij

Van links naar rechts: Tom (5e jaar Auto Technieken 
TSO), Ruben (5e jaar Auto Technieken TSO), Witse 
(4e Mechanische Technieken TSO), Hannes (5e jaar 
Auto Technieken BSO) en Stef (4e jaar Mechanische 
Technieken TSO.

TractorPower interviewt de leerlingen

TractorPower had een gesprek met 5 studenten uit het 4e en 5e jaar over hun studierichting, maar ook 
over hun ambities en hoe ze in het leven staan. Ze leggen kort uit wat ze doen en hoe ze de school en 
deze studierichting gevonden hebben. Wat ons bijbleef, is de drive en fierheid die ze hadden om in de 
landbouw te mogen werken. Van een ding zijn ze rotsvast overtuigd: je moet niet in de landbouw stap-
pen als je dag maar 8 uren telt.

Mensen achter machines
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