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Het freinet-studieaanbod in de tweede graad van Campus Caputsteen van Busleyden 
Atheneum met onderzoeksmogelijkheden in de studiedomeinen Latijn, economische 
wetenschappen, humane wetenschappen, natuurwetenschappen en sportwetenschappen én 
focus op kunst, vreemde talen en internationalisering is officieel erkend door de Vlaamse 
regering.  

 

SECUNDAIR FREINETONDERWIJS IN BUSLEYDEN 
ATHENEUM CAMPUS CAPUTSTEEN OFFICIEEL ERKEND  
 

De Vlaamse regering heeft het freinetonderwijs dat Busleyden Atheneum campus 
Caputsteen aanbiedt in de tweede graad nu ook formeel gevalideerd. Eerder gebeurde 
dit al voor de eerste graad. “Dit betekent veel voor onze campus”, zegt Katie 
Steemans, directeur van campus Caputsteen. “De freinetpedagogie wordt zo uit de 
grijze zone gehaald en erkend binnen het secundair onderwijs. Onze werking kunnen 
we nu koppelen aan een officieel gevalideerd doelenkader op basis van de 
freinetvisie.”   
 
Voor alle duidelijkheid: wie vandaag afstudeert in de derde graad secundair freinetonderwijs 
ontvangt een door de Vlaamse overheid erkend diploma. Maar de Vlaamse overheid voorzag 
nog niet in een kader met te bereiken doelen specifiek voor het secundair freinetonderwijs. 
Zo’n officieel gevalideerd doelenkader is er nu wel voor de eerste en tweede graad. 
Momenteel biedt Campus Caputsteen secundair freinetonderwijs in de 2de en 3de graad aan 
op basis van traditionele leerplannen. 
 
In 2008 startte de toenmalige campus Lyceum met secundair freinetonderwijs als 
vervolgaanbod voor leerlingen uit de freinetbasisschool Villa Zonnebloem in Mechelen. “Het 
ging toen om 10 leerlingen. Geleidelijk aan groeide het aandeel van de freinetklassen naast 
de traditionele klassen. Die groei werd zo sterk dat we vier jaar geleden besloten om alleen 
nog maar freinetonderwijs aan te bieden. Het aantal secundaire freinetscholen is in 
Vlaanderen erg beperkt. In de regio Mechelen is Busleyden Atheneum campus Caputsteen 
de enige school die het op secundair niveau aanbiedt. Vandaag volgen hier 570 leerlingen 
secundair freinetonderwijs”, zegt Katie Steemans. 
 
“De sterke groei is te wijten aan het feit dat de onderwijsvisie van Célestin Freinet erg 
eigentijds is en aansluit bij het innovatief onderwijs van de 21ste eeuw”, zegt Roos Van 
Baelen, pedagogisch directeur van Busleyden Atheneum campus Caputsteen. “In het nieuwe 
leerplan van de Vlaamse overheid wordt gefocust op 4 clusters: zelfsturing en 
eigenaarschap, burgerschap, onderzoek en expressie.  In de freinetpedagogie staan brede 
persoonsontwikkeling, eigenaarschap en emancipatie centraal. Dit uit zich o.m. in het 
ontwikkelen van een actieve betrokkenheid van de jongere bij de ruimere wereld om hem 
heen. Bovendien wordt er vaak vakken-doorbrekend en projectmatig gewerkt aan complexe 
problemen in levensechte contexten. De leerling ontwikkelt een kritisch, creatief en 
probleemoplossend vermogen. Het verkennen van meerdere studiedomeinen staat daarin 
centraal. Het verwerven van de leerdoelen gebeurt vanuit een onderzoekende leerhouding.”   
 
Vanaf 1 september 2021 kunnen leerlingen in de tweede graad volgende studiedomeinen 
onderzoeken: Latijn, economische wetenschappen, humane wetenschappen, 
natuurwetenschappen en sportwetenschappen. Verder is er ook ruimte om te focussen op 
kunst, vreemde talen en internationalisering. 
Voor de journalist: voor meer informatie kan u contact opnemen met Katie Steemans, tel. 0479 36 69 29 


