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Tweederde van de GO! basis- en middelbare scholen in de regio Mechelen, Keerbergen en
Heist-op-den-Berg telt meer leerlingen dan vorig jaar
SCHOLENGROEP 5 DOET HET GOED
De basis- en secundaire scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg doen het goed. Tweederde
van alle onderwijsinstellingen noteert aan het begin van het nieuwe schooljaar een
stijging van het aantal leerlingen. “Voor het merendeel van deze scholen betreft het
dan ook nog eens een significante stijging, van 4% of meer”, zegt Linda Van Achter,
algemeen directeur van scholengroep 5. In totaal telt scholengroep 5 11.395 leerlingen
basis- en secundair onderwijs. Vergeleken met september vorig jaar zijn dat 185
leerlingen meer.
Het schooljaar 2009-2010 is begonnen, de leerlingen zijn geteld. Scholengroep 5 – die de
scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Mechelen,
Keerbergen en Heist-op-den-Berg verenigt – maakt de balans op. “Wij zijn tevreden”, zegt
Linda Van Achter. “Tweederde van de 32 onderwijsinstellingen onder onze vleugels boekt
een positief resultaat. En de verliezen die de overige onderwijsinstellingen optekenen
schommelt voor eenderde van de gevallen slechts rond de -1%.”
De groei van het basisonderwijs en secundair onderwijs gaat gelijk op: het basisonderwijs
stijgt met 1,7% en het secundair onderwijs met 1,6%. Bekijken we de cijfers in detail dan zien
we dat de groei van het basisonderwijs vooral dankzij het kleuteronderwijs wordt geboekt:
+3,7% ten opzichte van + 0,6% voor het lager onderwijs. In het secundair onderwijs is een
groot deel van de groei toe te schrijven aan het technisch en beroepssecundair onderwijs, al
dan niet deeltijds.
Scholengroep 5 is met 11.395 leerlingen, 2000 cursisten avondonderwijs en 34 instellingen (32 onderwijsinstellingen + internaat
Mechelen + centrum voor leerlingenbegeleiding) 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 Linda Van Achter.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en
ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 700 scholen maken hier werk van voor om en bij de
300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van
anderen is het doel waarvoor 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! (spreek uit “gee oo”) vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde,
creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

