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In Mechelen gaan vier athenea - 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.

VIJFDE CAMPUS VAN BUSLEYDEN ATHENEUM KOMT OP
SITE ZANDPOORTVEST
Busleyden Atheneum opent per 1 september 2015 haar vijfde campus, te weten
campus Zandpoort, op de site Zandpoortvest. Busleyden Atheneum wil op deze
campus haar opleidingen rond ondernemen bijeenbrengen. Dit betekent dat
opleidingen als Economie (ASO), Handel (TSO) en Informaticabeheer (TSO) op termijn
hier zullen worden ingericht. “De site aan de Zandpoortvest zal dus gedeeld worden
tussen twee basisscholen – Hof Van Nassau en Villa Zonnebloem – en een afdeling
van de nieuwe middelbare school. Het CLB verhuist naar het voormalige Internaat
Mechelen. Zo komt er voldoende ruimte vrij voor de vijfde poot van Busleyden
Atheneum.”
Per 1 september 2015 gaan KA Pitzemburg, KA Lyceum, KTA Wollemarkt en KTA
Paramedisch Instituut samen verder als Busleyden Atheneum. Aan de locaties waarop die
vier middelbare scholen zich vandaag bevinden, wordt een vijfde locatie toegevoegd. Die
vijfde locatie komt aan de Zandpoortvest.
In een eerste fase zal Busleyden Atheneum haar leerlingen op campus Zandpoort
huisvesten op de twee verdiepingen waar vandaag het CLB zit. “Die twee verdiepingen
lenen zich hier perfect voor. De infrastructuur is helemaal afgestemd op de benodigdheden
van secundair onderwijs, aangezien er in het verleden een middenschool heeft gezeten. Er is
ook een eigen inkom. Het CLB verhuist naar de site van het voormalige internaat Mechelen”,
zegt Greet Callens, coördinerend directeur secundair onderwijs van Scholengroep 5, de
onderwijsgroep waartoe Busleyden Atheneum behoort.
In een tweede fase, zal op het braakliggende domein op de hoek van de Zandpoortvest en
de Bleekstraat de verdere uitbouw van de campus in fases verlopen. “Met de huidige
compactbouw kan men stapje voor stapje een schoolgebouw vormgeven, al naargelang de
gewenste capaciteit. Op campus Zandpoort zal een beperkt opleidingsaanbod, meer bepaald
studierichtingen van het profiel Business & Economics, van Busleyden Atheneum onderdak
vinden. De inbedding op site Zandpoortvest is dus perfect haalbaar.”
Waar de nieuwbouw precies zal komen en wanneer de eerste module hiervoor wordt
geplaatst, is nog niet besloten. “Daarvoor zijn we nog met volumestudies bezig”, zegt Greet
Callens.
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.

