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Scholengroep 5 start het schooljaar met een nieuwe algemeen directeur, de heer
Erik Ruts.

SCHOLENGROEP 5 HEEFT NIEUWE ALGEMEEN
DIRECTEUR
De heer Erik Ruts volgt mevrouw Linda Van Achter op als algemeen directeur
van scholengroep 5. Erik Ruts verdiende zijn strepen als lid van diverse
onderwijscommissies en directeur van het Instituut voor Kunst en Ambacht
(IKA) in Mechelen. De nieuwe algemeen directeur is 53 jaar en woont in
Antwerpen.
De grootste scholengroep van het land heeft een nieuwe algemeen directeur: de
heer Erik Ruts.
Erik Ruts is architect van opleiding. Voor hij de stap naar het onderwijs maakte was
hij onder meer actief als architect en gerechtsdeskundige in bouwzaken voor de regio
Antwerpen.
Zijn onderwijservaring bouwde hij op als directeur van het Instituut voor Kunst en
Ambacht in Mechelen en als lid van vele adviescommissies van het GO! onderwijs
van de Vlaamse gemeenschap. Zo zetelde hij in de commissies Infrastructuur,
Deeltijds Kunstonderwijs, Vlaamse Onderwijsraad en de leerplancommissie
secundair onderwijs voor de richting Architectuur & binnenhuiskunst.
Op de vraag zijn nieuwe functie te omschrijven antwoordt Erik Ruts: “Mijn taak
bestaat er onder meer in om alle instellingen - basisscholen, athenea, internaten en
een centrum voor volwassenenonderwijs (36 instellingen in totaal, red.) – op een lijn
te krijgen en samen stappen te nemen in het belang van ruim 17.000 leerlingen en
cursisten.”
Het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap telt 28 scholengroepen. Het
samenvoegen van scholen in een groep vergroot en versterkt het beheersvlak van
die scholen in een bepaalde regio. De schooldirecteurs van een scholengroep
wisselen kennis en ervaringen uit, stemmen het opleidingsaanbod op elkaar af en
delen waar mogelijk de infrastructuur.
“Die samenhang en samenwerking tussen onze scholen willen wij in de toekomst
gaan versterken om te komen tot een nog meer toekomstgericht en coherent
aanbod”, aldus de nieuwe algemeen directeur van scholengroep 5.
Scholengroep 5 is met 12.207 leerlingen, 5500 cursisten avondonderwijs en 36
instellingen de grootste scholengroep van het GO! onderwijs van de Vlaamse
gemeenschap.
De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen,
Keerbergen en Heist-op-den-Berg.

