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Officiële opening van campus Zandpoort van het Busleyden Atheneum op maandag 31
augustus om 19.00 uur, Zandpoortvest 9a in Mechelen.

HET IS AF … BUSLEYDEN ATHENEUM OPENT VIJFDE
CAMPUS
Op maandag 31 augustus om 19u00 is het zover. Dan opent campus Zandpoort van
het Busleyden Atheneum officieel haar deuren. Met een openingslint, vele genodigden
en een hapje en een drankje. “Soms heb je van die dromen die je wakker houden, tot
je ze uitvoert”, lacht Ann Vermeir, coördinator van campus Zandpoort en voormalig
adjunct-directeur van KA Pitzemburg. “De opening van de vijfde campus vormt het
sluitstuk van de gedaantewisseling van vier Mechelse athenea naar Busleyden
Atheneum. We toosten maandag op de fantastische samenwerking tussen vier
directeurs die elkaar vonden in een uniek onderwijsverhaal.”
De vijfde campus van het Busleyden Atheneum richt zich op jongeren met een talent voor
ondernemen. Economische en handelsgerichte opleidingen op aso- en tso-niveau, alsook
Informaticabeheer (tso) worden hier ingericht.
“We gaan van start met een eerste, tweede en derde jaar Business & Economics, een eerste
jaar ICT & Multimedia én een derde jaar Economie. De nieuwe infrastructuur is volledig
afgestemd op de noden van de ondernemende leerling.”
Meer dan 70 leerlingen hebben ondertussen (d.d. 24/08) de weg naar de nieuwe campus
gevonden. “Een startaantal dat ons tevreden stemt. De andere campussen noteren een
toename tot + 10%. Het Busleyden Atheneum maakt dus een sterke start. Dinsdag 1
september hijsen alle campussen symbolisch om tien uur ’s morgens tegelijk hun
spiksplinternieuwe Busleyden Atheneumvlag.”
Het Busleyden Atheneum is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen KA
Pitzemburg, KTA Paramedisch Instituut, KA Lyceum en KTA Wollemarkt. De directeurs van
deze scholen besloten de handen in elkaar te slaan. “Waarom moeilijk doen als het ook
samen kan? De athenea barstten uit hun voegen. De geplande vernieuwingen in het
secundair onderwijs maakten een herschikking van het opleidingsaanbod wenselijk. Wij
lieten de ratio primeren en kozen voor een schaalvergroting. En dankzij de vijf campussen
ervaren de leerlingen de school nog altijd op mensenmaat”, zegt Ann Vermeir.
Elk atheneum borg zijn eigen naam op en kreeg een campusnaam gebaseerd op een
toponiem: campus Pitzemburg (KA Pitzemburg), campus Botaniek (KTA Paramedisch
Instituut), campus Caputsteen (KA Lyceum) en campus Stassart (KTA Wollemarkt). Samen
met de nieuwe vijfde campus, campus Zandpoort, vormen ze het Busleyden Atheneum.
De campussen van Busleyden Atheneum hebben elk een duidelijk profiel. Dat wordt
aangeduid met 5 werkwoorden: denken, zorgen, creëren, doen en ondernemen. “Zo krijgt
elke campus een eigen gezicht en een eigen sfeer binnen het Busleyden Atheneum. Elke
leerling kiest voor die campus die het best is afgestemd op zijn talenten.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ann Vermeir, telnr 0475 22 16 94
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 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 Geert
Van Hoof.

