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In Mechelen gaan KA Pitzemburg, KA Lyceum, KTA Wollemarkt en KTA Paramedisch
Instituut samen verder als Busleyden Atheneum. Aan de locaties waarop de vier athenea
zich vandaag bevinden, wordt een vijfde locatie toegevoegd, gelegen aan de Zandpoortvest.

ZO GAAT VIJFDE CAMPUS VAN BUSLEYDEN ATHENEUM
AAN ZANDPOORTVEST ER UITZIEN
Busleyden Atheneum opent per 1 september 2015 haar vijfde campus, zijnde campus
Zandpoort, op de site Zandpoortvest. Busleyden Atheneum brengt op deze campus
haar opleidingen rond ondernemen bijeen. “Het schoolgebouw begint vorm te krijgen.
De bouw- en inrichtingsplannen zijn rond (zie tekeningen en foto’s bijlage). Er wordt
hard gewerkt om alles tegen eind augustus af te hebben”, zegt Jeroen Van der
Auwera, lid van het vierkoppig directieteam van Busleyden Atheneum.
De vijfde locatie van het Busleyden Atheneum komt aan de Zandpoortvest 9a in Mechelen.
De leerlingen op campus Zandpoort krijgen spiksplinternieuwe leslokalen en een moderne
accommodatie. “De infrastructuur wordt volledig vernieuwd. Het is afgestemd op de
benodigdheden van toekomstgericht secundair onderwijs”, zegt Jeroen Van der Auwera. “Zo
worden de klassen uitgerust met alle multimedia. Het daglicht wordt optimaal benut. Elke
leerling heeft een eigen schoolbank en dus voldoende schrijf- en werkruimte. Er is een mooie
grote polyvalente ruimte en een computerlokaal. Het geheel straalt een eigentijdse sfeer uit.”
Per 1 september 2015 start op campus Zandpoort een eerste en tweede leerjaar A-stroom
Business & Economics een eerste leerjaar A-stroom ICT & multimedia en een derde leerjaar
Economie (ASO) en Business & Economics (TSO). Vanaf 1 september 2017 zal de uitbouw
van de campus met zes leerjaren vervolledigd zijn en zullen alle economische en
handelsgerichte opleidingen op aso- en tso-niveau alsook informaticabeheer (tso) hier
worden ingericht.
Vrijdag 5 juni kwamen leerlingen en hun ouders een kijkje nemen. “Sommige van die
leerlingen lopen nu school op campus Pitzemburg. Zij verhuizen naar de nieuwe campus
Zandpoort vanuit hun interesse voor ondernemerschap. Busleyden Atheneum heeft met haar
vijf sites voor elk talent een campus. Op campus Zandpoort focussen we op het stimuleren
van ondernemerschap, economisch inzicht, management en ICT-competenties. Hiermee
willen we tegemoet komen aan de nood aan entrepreneurship in Vlaanderen.”
Ook de nieuwe leerkrachten die vanaf 1 september op de campus van start gaan, kwamen
hun nieuwe werkplek bezoeken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Van der Auwera, tel: 015 20
21 13
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.432 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Erik
Ruts.

