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Busleyden Atheneum campus Botaniek bereidt jongeren met BRUG7, een brugjaar hoger onderwijs,
voor op een professionele bacheloropleiding.

BUSLEYDEN ATHENEUM START MET BRUGJAAR HOGER
ONDERWIJS
Busleyden Atheneum Campus Botaniek start op 1 september met een gloednieuw brugjaar
voor beroepsleerlingen die dromen van een opleiding aan de hogeschool. ‘BRUG7’ stoomt hen
in een extra zevende jaar klaar voor een professionele bachelor.
Sommige leerlingen dromen ervan om na hun schoolloopbaan in het beroepsonderwijs (BSO) de
overstap te maken naar de hogeschool. In theorie kunnen ze dat ook, als ze een zevende
specialisatiejaar hebben gevolgd. Dan verwerven ze namelijk een diploma secundair onderwijs, een
noodzakelijke voorwaarde om aan een professionele bachelor te beginnen. Maar dat is de theorie. In
werkelijkheid zijn deze leerlingen onvoldoende voorbereid op hoger onderwijs.
“BSO-opleidingen zijn heel praktijkgericht. Ze bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt. In onze
school gaat het om specialisaties in kinderzorg, thuis- en bejaardenzorg en organisatie-assistent in de
zorg”, zegt Stefaan Croonen, directeur van Campus Botaniek. “Er is uiteraard ook aandacht voor
algemene vorming in zo’n specialisatiejaar, maar om voldoende slaagkansen te hebben in een
bacheloropleiding moet je grote hoeveelheden theorie kunnen verwerken en examens kunnen
afleggen. Dat hebben onze BSO-leerlingen nooit geleerd”.
In BRUG7 (officieel een ‘zevende naamloos jaar’ genoemd, dus zonder specialisatie) leren de
leerlingen hun praktische aanpak ombuigen naar een meer theoretische benadering. Het werkritme
ligt er veel hoger dan in een specialisatiejaar. Het programma bestaat enkel uit algemeen-vormende
vakken, met een sterke focus op wiskunde, wetenschappen en moderne talen. Zo zullen de leerlingen
bijvoorbeeld 5 uren wiskunde per week krijgen. Daarnaast staan ook maatschappelijke vorming en
economie op het programma.
“We gaan ook sterk differentiëren. Het lesprogramma zal voor elke leerling verfijnd worden in functie
van zijn belangstellingsdomein, zeg maar de professionele bachelor die hij of zij voor ogen heeft”, zegt
Stefaan Croonen. “Verder werken we in alle vakken aan de zogenaamde instapcompetenties voor het
hoger onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om de competentie om onderzoeksvragen te stellen en op te
lossen, om papers te schrijven in correct Nederlands of om ICT-vaardigheden. En uiteraard zullen we
de leerlingen ook ‘leren leren’, de nodige tools aanreiken om grote hoeveelheden leerstof te
verwerken”.
Al wie geslaagd is in een zesde of zevende jaar BSO, kan aan BRUG7 beginnen. Er wordt vooral
gemikt op leerlingen die eerder toevallig in het BSO terecht gekomen zijn, en die zowel de
capaciteiten als de ambitie hebben om een diploma te behalen in het hoger onderwijs.
“Kandidaten moeten in staat zijn en ‘goesting’ hebben om méér theorie te verwerken dan ze tot nu toe
hebben gedaan. Wie geen interesse heeft in talen, wiskunde en wetenschappen, kan er beter niet aan
beginnen”, zegt Stefaan Croonen.
Na BRUG7 behalen de leerlingen het diploma secundair onderwijs, net als de leerlingen die een
zevende specialisatiejaar hebben gevolgd.
Inschrijven voor BRUG7 kan vanaf 18 mei. Op 23 mei is er een digitale infodag voor alle
studierichtingen van Campus Botaniek. Inloggen om vragen te stellen aan de leerkrachten, kan
tussen 10 en 12 uur. Alle info hierover vind je op de website: www.BAbotaniek.be
Meer info over BRUG7 via Stefaan Croonen, tel. 0479-81.42.83.
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 8500 cursisten
avondonderwijs en 36 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.

