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GITBO VAART VANAF SEPTEMBER 2009 ONDER GO!-VLAG.
Vorig jaar kwamen GO! scholengroep 5 en de gemeente Keerbergen tot een
princiepsakkoord betreffende de overname van het Gemeentelijk Instituut voor
Technisch en Beroepsonderwijs (GITBO). Na intensief onderhandelen zijn alle
betrokken partijen het eens geworden over de personeelsgebonden, financiële en
infrastructurele aspecten. Op maandag 27 april gaf de gemeenteraad van Keerbergen
al zijn goedkeuring aan het overnamedossier. Nu hebben ook de vakbonden en de
betrokken raden van bestuur het licht op groen gezet.
Het overnamedossier is door alle partijen goedgekeurd: de gemeente Keerbergen, de
vakbonden en de raden van bestuur van scholengroep 5 en het GO! onderwijs van de
Vlaamse gemeenschap. Bijgevolg vaart het GITBO vanaf september 2009 onder GO! vlag
en is het niet langer een gemeentelijk instituut.
“Wij zijn blij met de beslissing. Het schept duidelijkheid en het GO! garandeert ons een mooi
voortbestaan”, zegt Michèle Vervotte, directeur van het GITBO. Een naamsverandering
wordt overwogen. “We weten alleen nog niet hoe. Want GITBO is een naam die veel
bekendheid en een goede reputatie geniet. Is het dan wel verstandig om volledig van naam
te veranderen?”, vraagt Michèle Vervotte zich af.
De geplande overname zorgde indertijd in de gemeenteraad bij de oppositiepartijen voor
heel wat commotie. Zij vreesden dat het GITBO opgeslokt zou worden door een grote
scholengemeenschap met banenverlies en een inkrimping van het aantal gegeven
studierichtingen tot gevolg.
“Deze vrees blijkt volledig onterecht. Sterker nog, zowel het GITBO als Scholengroep 5
ervaren de samenwerking van de afgelopen maanden als positief en vruchtbaar”, stelt Linda
Van Achter.
Scholengroep 5 is met 11.500 leerlingen, 2000 cursisten avondonderwijs en 34 instellingen
één van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg.
Meer informatie over de nieuwe partner van het GITBO vindt u op www.sgr5.be
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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.

