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De Wijnpers
Voor wie van aanpakken weet!
Unieke studierichtingen op technisch, 
artistiek en beroepsniveau!

De Wijnpers is een aangename, open school met een prachtig zicht 
op het centrum van Leuven, vlak bij de stad en toch omgeven door 
tuinen en natuur. Je kan er heel wat unieke studierichtingen volgen 
op technisch, artistiek en beroepsniveau.
De Wijnpers is gekend voor haar aangename sfeer en de positieve 
schoolcultuur.

We zijn ervan overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats op 
een school thuis moeten voelen.

Wil je nog meer te weten komen over onze school, kom dan De  
Wijnpers zeker eens bezoeken of neem een kijkje op onze website. 

www.dewijnpers.be

 Infovoormiddag voor nieuwe leerlingen
Zaterdag 19 maart 2016 van 9 tot 12 uur

 Opendeurdagen
Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016 van 13 tot 18 uur.

ONZE TROEVEN
  Rustige, veilige en groene school in 

het centrum van Leuven
  Aparte lokalen en speelplaats voor 

de 1ste graad
 Studie- en leerlingbegeleiding
 Internationalisering:

- Buitenlandse studiereizen
- Bedrijfsstages
- Europese projecten
- CLIL-project

  Inzetten op STEM (Science – Techno-
logy – Engineering – Mathematics) 
en creativiteit

 Middagactiviteiten
  Deelname aan projecten en  

wedstrijden
 Openleercentrum met pc’s
  Moderne en technologische appara-

tuur, werktuigen en materialen
  Goed uitgeruste les- en  

praktijklokalen:
- Grote tuin met serrecomplex
- Dierenpark
- Polyvalente kunstateliers
- Laboratoria
- Werkateliers
- Nieuwe sporthal

  Hedendaagse ICT-infrastructuur 
(computers, digitale borden, WiFi, 
tablets …)

 Overdekte fietsenstalling
 Attest bedrijfsbeheer
 Leerlingenvervoer
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INFOMOMENTEN



Van jongs af aan wou ik wetenschapper worden. Daarom 
koos ik de richting Biotechnische wetenschappen. Studeren 
aan De Wijnpers werd interessant en uitdagend gemaakt 
door de goede koppeling tussen theorie en praktijk dankzij 
de vele labo’s. Ik ging elke dag graag naar school door de 
sfeer die de leerkrachten creëerden. Hun hulpvaardigheid en 
professionaliteit zal ik nooit vergeten. 

Na mijn studies aan De Wijnpers behaalde ik succesvol een 
bachelor in chemie, gevolgd door een master in de biochemie 
en biotechnologie. Momenteel ben ik bezig aan mijn doctoraat 
in biomedische wetenschappen. Voor mij ziet de toekomst er 
rooskleurig uit. Ik wil dan ook iedereen aanraden om aan De 
Wijnpers te studeren!

Ik volgde de richting Toegepaste beeldende kunst. Tijdens 
mijn opleiding kwam ik in aanraking met verschillende 
boeiende artistieke vakken en  - technieken, gegeven door 
vakbekwame leerkrachten in een groene omgeving.

Nadien ben ik animatiefilm en illustratie en beeldverhaal gaan 
studeren. Mijn afstudeerproject ‘Madame Pipi’ werd meteen 
gepubliceerd. De Wijnpers heeft me een goed basispakket 
meegegeven dat ik tijdens mijn hogere studies verder kon 
ontwikkelen. 

Ondertussen werk ik als freelance illustrator en maak ik mijn 
eigen beeldverhalen.
 

DELPHINE 
FRANTZEN
Freelance illustrator

RAHEEM 
FAZAL
Student

OUD-LEERLINGEN
AAN HET WOORD

Studeren aan De Wijnpers werd interessant en 

uitdagend gemaakt door de goede koppeling 

tussen theorie en praktijk dankzij de vele labo’s. 

Tijdens mijn opleiding kwam ik in aanraking 

met verschillende boeiende artistieke vakken 

en  technieken, gegeven door vakbekwame 

leerkrachten in een groene omgeving.

DE WIJNPERS  I  MECHELSEVEST 72, 3000 LEUVEN I WWW.DEWIJNPERS.BE  I  DEWIJNPERS@VLAAMSBRABANT.BE  I  TEL. 016-23 69 51

STUDIEMOGELIJKHEDEN  
TSO-KSO-BSO-SE-N-SE
1ste GRAAD

Eerste leerjaar A
Tweede leerjaar 
• Agro- en biotechnieken
• Artistieke vorming
•  STEM (Science – Technology –  

Engineering – Mathematics) (NIEUW!)
Eerste leerjaar B
Beroepsvoorbereidend leerjaar 
• Land- en tuinbouw 
• Nijverheid

2de GRAAD
Eerste en tweede leerjaar (3/4)
• TSO biotechnische wetenschappen
• TSO techniek-wetenschappen (NIEUW!)
•  TSO plant-, dier- en milieutechnieken 
• KSO beeldende en architecturale 
   kunsten
•  BSO plant, dier en milieu
• BSO basismechanica vormings-
   component koeling en warmte

3de GRAAD
Eerste en tweede leerjaar (5/6)
• TSO biotechnische wetenschappen
•  TSO planttechnische wetenschappen
•  TSO natuur- en groentechnische wetenschap-

pen
• KSO toegepaste beeldende kunst
• KSO artistieke opleiding
•  BSO tuinbouw en groenvoorziening
• BSO centrale verwarming en 
   sanitaire installaties
Specialisatiejaren (7)
• BSO tuinaanleg en -onderhoud
• BSO verwarmingsinstallaties
Se-n-Se
• TSO agro- en groenbeheer
• KSO grafische vormgeving en webdesign
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open
deur
dAgen

21 & 22 
MEI 2016 
VAN
13 TOT 18U
Mechelsevest 72 
3000 Leuven
016 23 69 51
www.dewijnpers.be

programma
leerlingen aan het werk | toontuinen | workshops voor 
kinderen | voorstelling eindwerken | tentoonstelling 
kunst | labobezoek | proeverijen | BBQ | plantenverkoop 
| inschrijvingsstand | ...

studieaanbod
eerste graad | KSO | TSO 
| BSO | Se-n-Se
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