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Busleyden Atheneum biedt verschillende ASO-studierichtingen parallel lopend in
methodeonderwijs aan. Het aantal leerlingen in die richtingen steeg spectaculair

METHODEONDERWIJS VAN BUSLEYDEN ATHENEUM
GROEIT SPECTACULAIR
Busleyden Atheneum biedt een groot deel van zijn ASO-opleidingen parallel in
methodeonderwijs aan. Jaar na jaar neemt de belangstelling hiervoor toe. “We zijn in
zes jaar tijd van 10 leerlingen naar 191 leerlingen gegaan”, zegt Katie Steemans,
directeur Busleyden Atheneum campus Caputsteen. “Freinetonderwijs in het
secundair is aan een heuse opmars bezig.”
Op 1 september 2008 startte het toenmalig Lyceum (campus Caputsteen sinds de
hervorming van de Mechelse athenea naar het Busleyden Atheneum) met Freinet secundair
onderwijs. Dit gebeurde op vraag van enkele ouders van de GO! Freinetbasisschool Villa
Zonnebloem.
“We zijn toen gestart met tien leerlingen. Vandaag zitten er 191 leerlingen in de eerste en
tweede graad. De leerlingen komen niet langer uitsluitend uit Freinet basisonderwijs.
Leerlingen uit traditionele Mechelse basisscholen kiezen eveneens voor ons
methodeonderwijs. Dit schooljaar komen er drie extra klassen bij waardoor we in totaal elf
klassen methodeonderwijs op campus Caputsteen zullen hebben.”
Vanwaar dit succes?
Roos Van Baelen, Freinetcoördinator van het Busleyden Atheneum: “De groei komt vooral
voort uit mond-aan-mondreclame. Het lovende rapport van de onderwijsinspectie over onze
Freinetwerking helpt natuurlijk ook. Onze afgestudeerden doen het tevens goed in het
vervolgonderwijs aan universiteiten en hogescholen. Niet verwonderlijk. Secundair
methodeonderwijs stimuleert een zelfstandige manier van werken bij de leerlingen, stelt de
leerlingen in hoge mate zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces en prikkelt steevast
de natuurlijke leergierigheid waar iedere mens mee geboren is. Die attitude werpt in het
hoger onderwijs vruchten af.”
Katie Steemans, directeur BA-campus Caputsteen waar het methodeonderwijs van
Busleyden Atheneum is gehuisvest: “Ik merk daarnaast dat meer en meer ouders beseffen
dat hun kind later zelf het heft in eigen handen zal moeten nemen. Dat leren ze in een
Freinetklas. De regie van de lessen ligt voor een groot deel bij de leerlingen zelf. En ze
voelen zich goed bij die meer actieve leeraanpak. Uit enquêtes blijkt dat het welbevinden van
leerlingen Freinetonderwijs hoog ligt. Ook dat is iets waar ouders naar kijken.”
Op de infodag van 5 maart 2016 meldden zich onmiddellijk al 54 kandidaat-leerlingen aan
voor het eerste leerjaar A.
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katie Steemans, tel: 015 20 21 74
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.800 leerlingen, 6.000 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een 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 Geert
Van Hoof.

