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Leerlingen van het vijfde leerjaar informaticabeheer van Busleyden Atheneum 
campus Zandpoort ontwikkelen eigen educatieve spelserver 
 

LEERLINGEN MAKEN KENNISSPEL BAZCRAFT 

In de geest van het populaire Minecraft maken leerlingen IT van het Busleyden 
Atheneum BAZcraft. “Het ontgrendelen van hogere levels zal in dit spel echter 
alleen lukken door het juist beantwoorden van leerstofvragen. De IT-ers 
ontwikkelen het spel voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Als 
speler van BAZcraft herhalen zij dus op die manier hun leerstof. Met andere 
woorden, spelen is leren. In een latere fase willen ze er ook vragen uit de 
leerstof van de hogere jaren in zetten. Omdat wij het initiatief van de leerlingen 
uit het vijfde leerjaar IT zo lovenswaardig vinden, mogen ze er in de eerste 
week van maart fulltime aan werken”, zegt Ann Van der Mieren, adjunct-
directeur van campus Zandpoort van het Busleyden Atheneum.  
 
Ondernemingszin kenmerkt de leerlingen van campus Zandpoort, een van de zeven 
campussen van Busleyden Atheneum.  
 
Tijdens een brainstormsessie kwamen de vijfdejaars IT op het idee een educatieve 
spelserver te ontwikkelen. Het leerkrachtenteam was direct mee. Een planning 
inclusief doelstellingen werd opgesteld. Verantwoordelijkheden vastgelegd: wie doet 
het plugin-management, wie het server- en websitebeheer, enzovoort.  
 
“Spontaan besloten enkele leerlingen aanvullende naschoolse cursussen te gaan 
volgen om dit project tot een goed einde te brengen. Als school geven we het ook 
een extra duwtje in de rug. Tijdens de eerste week van maart werken de leerlingen 
van het vijfde leerjaar IT er op school fulltime aan, tijdens alle lesuren. Tegen het 
einde van die week hopen ze een eerste voorstelling van BAZcraft te kunnen geven.” 
 
Voor de journalist: 
Voor meer informatie of een bezoek aan campus Zandpoort (Zandpoortvest 9a in 
Mechelen) tijdens de eerste week van maart voor een interview met leerlingen neemt 
u contact op met Ann Van der Mieren, 015 27 56 50 of 0495 69 65 77. 

GO! Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 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. 


