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Het boek “Studeren is voor strevers. Hoe ons onderwijs talent verspilt” wijdt een
hoofdstuk aan de innovatieve onderwijsaanpak van campus Caputsteen van
Busleyden Atheneum. Het boek wordt in Knack voorgesteld.

BUSLEYDEN ATHENEUM HOOFDROLSPELER IN BOEK
OVER ONDERWIJSVERNIEUWING
Op de boekenbeurs werd het boek ‘Studeren is voor strevers. Hoe ons
onderwijs talent verspilt’ voorgesteld. Ann Verlinden is de auteur. Zij trok met
vele vragen naar acht strijdbare directeurs van middelbare scholen die het
talent van jongeren willen stimuleren. Een van haar gesprekspartners was
Katie Steemans, directeur van campus Caputsteen van het Busleyden
Atheneum. In Knack zegt Verlinden: “Voor mijn boek ben ik op zoek gegaan
naar flamboyante, inspirerende directeurs, die voor hun mening durven uit te
komen. Het is door mensen zoals zij dat er op het terrein zo veel beweegt.”
Wat loopt er fout? Waarom is zittenblijven en afzakken zo inherent aan ons
onderwijssysteem met haar beruchte waterval? Hoe kunnen we meer jongeren aan
boord krijgen en houden? Hoe zorgt ons onderwijs ervoor dat jongeren met meer
zelfvertrouwen de schoolbanken verlaten?
Met die vragen trok Ann Verlinden op reis langs acht middelbare scholen in
Vlaanderen. Ze brengt inspirerende portretten van strijdbare en rebelse directeurs die
meer doen dan excelletjes invullen, aldus de flaptekst van het boek.
Katie Steemans van Busleyden Atheneum campus Caputsteen is een van de
geïnterviewden in dit boek. “Onze manier van lesgeven en visie op hedendaags
onderwijs komen aan bod in het vierde hoofdstuk. Het gaat over ons
methodeonderwijs Freinet waarin de leerling centraal staat en er een intensieve
relatie is tussen leerling en schoolteam. Verder belicht het ook hoe het talent van
jongeren kan worden gestimuleerd door hen eigenaar te maken van hun leerproces.”
Het boek Studeren is voor strevers van Ann Verlinden is uitgegeven bij Manteau
ISBN 9789022334553 | 217 blz. | € 19,99.

Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 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 Geert
Van Hoof.

