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In Mechelen gaan KA Pitzemburg, KA Lyceum, KTA Wollemarkt en KTA Paramedisch Instituut samen
verder als Busleyden Atheneum. Meer informatie vindt u op www.busleydenatheneum.be

NIEUW IN MECHELEN: BUSLEYDEN ATHENEUM
Per 1 september 2015 telt Mechelen een nieuwe middelbare school: Busleyden
Atheneum. Met een 90-tal studieopties, 2000 leerlingen en vijf campussen zal het de
grootste middelbare school van Mechelen zijn. “Busleyden Atheneum combineert de
voordelen van grootschaligheid met die van kleinschaligheid dankzij campussen op
mensenmaat”, zegt het vierkoppige directiecomité. Wilt u meer weten over deze
nieuwe school? Kijk op www.busleydenatheneum.be
Busleyden Atheneum is een van de eerste scholen in Vlaanderen die anticipeert op de
modernisering van het secundair onderwijs. “Busleyden Atheneum herschikt de opleidingen
van de oorspronkelijke vier athenea. Het resultaat wordt een modern, evenwichtig en
toekomstgericht opleidingsaanbod dat is verspreid over vijf campussen. Elke campus legt
zich toe op een specifiek onderwijsdomein. De leerling kiest voor een campusprofiel dat is
afgestemd op zijn talenten. Op wie hij is en wat hij wil.”
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.
Busleyden Atheneum biedt ook een antwoord op de capaciteitsproblematiek in Mechelen.
“Aan de vier locaties waarop KA Pitzemburg, KTA Wollemarkt, KTA Paramedisch Instituut en
KA Lyceum zich bevonden, wordt een vijfde locatie toegevoegd. Die uitbreiding is nodig.
Sommige athenea barsten vandaag uit hun voegen. Met vijf campussen biedt Busleyden
Atheneum elke leerling uitzicht op een plaats in het secundair onderwijs in Mechelen.”
Geen slogan
Busleyden Atheneum kiest niet voor een slogan. De school kiest voor vijf werkwoorden:
denken, zorgen, creëren, doen en ondernemen. Deze woorden vormen de rode draad voor
de manier waarop de nieuwe school aan onderwijs zal doen. Bovendien typeert elk woord
afzonderlijk het opleidingsaanbod per campus. Campus Pitzemburg (het huidige KA
Pitzemburg) clustert de opleidingen rond ‘denken’, campus Botaniek (huidige Paramedisch
Instituut) rond ‘zorg’, campus Caputsteen (huidige KA Lyceum) rond ‘creëren’, campus
Stassart (huidige KTA Wollemarkt) rond ‘doen’ en campus Zandpoort (die op de site Hof van
Nassau komt) rond ‘ondernemen’.
Hieronymus Van Busleyden
Het nieuwe atheneum is vernoemd naar Hieronymus Van Busleyden, een gewaardeerde
humanist die in Mechelen woonde en een goede vriend was van Thomas More en Erasmus.
“Van Busleyden heeft veel gedaan voor de ontwikkeling van wetenschap en kunst in
Mechelen en stelt als humanist de mens centraal. Met de naam Busleyden Atheneum
benadrukt de nieuwe school haar humane en kennis-en cultuurstimulerende aanpak”, zegt
het directiecomité bestaande uit Jeroen Van der Auwera, Stefaan Croonen, Katie Steemans
en Ann Cobbaert.
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Maurik, communicatiecoördinator van Scholengroep 5
waartoe Busleyden Atheneum behoort, tel: 0499 07 26 28.

