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Vrijdag 2 september 2016 blaast het Busleyden Atheneum 1 kaarsje uit. De vorig jaar
doorgevoerde hervorming van de Mechelse athenea tot het Busleyden Atheneum
legde de school geen windeieren

BUSLEYDEN ATHENEUM VIERT EERSTE VERJAARDAG
In september vorig jaar ging er in Mechelen een nieuwe middelbare school van
start: het Busleyden Atheneum. Vrijdag 2 september viert de school haar
eerste verjaardag. “We ontvangen de leerlingen met cake en ballonnen. Er is
reden tot een klein feestje. De hervorming van de vier Mechelse athenea tot het
Busleyden Atheneum is goed verlopen. Alle campussen zagen bovendien hun
leerlingenaantal stijgen”, zegt Stefaan Croonen, directeur van campus
Botaniek van het Busleyden Atheneum.
Vorig jaar besloten KA Pitzemburg, KA Lyceum, KTA Wollemarkt en KTA
Paramedisch Instituut om per 1 september 2015 samen verder te gaan als het
Busleyden Atheneum. De directies herbekeken tevens de opleidingen van de
oorspronkelijke vier athenea. Het eindresultaat is een modern, evenwichtig en
toekomstgericht opleidingsaanbod verspreid over vijf campussen, waarbij elke
campus zich focust op een specifiek onderwijsdomein.
De hervorming is een succes. “We openden een vijfde campus aan de
Zandpoortvest. Het totale leerlingenaantal nam met 8% toe. Op 1 september 2016
tellen we in totaal 2241. De inschrijvingen lopen goed.”
Niet alleen de leerlingen appreciëren de hervorming. “Ook bij het personeel ervaart
men de voordelen van grootschaligheid. Folders, website, infrastructuur, … al dit
werk wordt nu gedeeld. Er kan meer worden samengedaan. Terwijl we, dankzij de vijf
campussen op mensenmaat, toch een persoonlijke aanpak hebben weten te
behouden.”
Met beroepsopleidingen, technische opleidingen, kunstrichtingen en algemeen
vormende studierichtingen biedt Busleyden Atheneum het grootste onderwijsaanbod
binnen één school. Bovendien worden verschillende studierichtingen parallel lopend
in methodeonderwijs aangeboden.
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefaan Croonen, tel: 015 29 01 36
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.800 leerlingen, 6.000 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een 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.

