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Algemeen directeur van GO! scholengroep 5, inrichtende macht van 37 onderwijsinstellingen 
in de regio Mechelen, Heist-op-den-Berg en Keerbergen, staat opnieuw voor de klas om 
nijpend lerarentekort onder de aandacht te brengen. Woensdag 20 oktober, van 8.30 tot 
12.00 uur, GO! basisschool Klim Op, Schoolstraat 10 in Bonheiden. 
 

WERKEN IN HET ONDERWIJS IS FANTASTISCH 
 
“Jonge mensen kiezen minder voor het lerarenberoep. Het baart me grote zorgen. 
Iedereen heeft het over de uitdagingen waar het onderwijs voor staat, zoals de digitale 
sprong en diversiteit. We zouden bijna vergeten hoe fantastisch het beroep van leraar 
is! Kinderen begeleiden op het pad van hun leven, wat is er mooier?”, zegt Geert Van 
Hoof, algemeen directeur van GO! scholengroep 5, met 37 onderwijsinstellingen en 
bijna 23.000 leerlingen en cursisten één van de grootste scholengroepen van het land. 
De algemeen directeur staat woensdag voor de klas in het vijfde leerjaar van GO! 
basisschool Klim Op en wil hiermee een positief signaal geven. “Ik wil vooral laten 
zien hoe mooi werken in het onderwijs is!” 
 
Geert Van Hoof is van onderwijzer opgeklommen tot algemeen directeur. “Ook in die functie 
doe je alles ter bevordering van de ontplooiingskansen van leerlingen. Maar het 
rechtstreekse contact met kinderen, zoals in mijn jaren als leraar, is er niet meer bij. Die 
dagelijkse sfeer in de klas, de ontwapende reacties, de voldoening als je merkt dat ze iets 
onder de knie hebben, … het beroep van leraar is uniek én zinvol. Natuurlijk ken ik de 
uitdagingen waar leraren mee te maken krijgen, maar ik ken ook de prachtige momenten. 
Daar wil ik de aandacht op vestigen.”  
 
De algemeen directeur draait een gewone werkdag, inclusief toezicht in de refter en op het 
schoolplein. “Ik ga niet protesteren of staken. Pertinent niet! Te vaak wordt de indruk gewekt 
dat het enkel kommer en kwel is in het onderwijs, terwijl ik weet dat het zo’n mooi vak is.” 
 
“De nood aan leerkrachten is hoog”, zegt Geert Van Hoof die zelf 11 jaar voor de klas heeft 
gestaan. “De regering heeft de arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten recent verbeterd. Daar 
ligt het probleem niet. Er moet nagedacht worden hoe het respect en de erkenning voor 
dienstverlenende beroepen zoals leerkracht kunnen worden teruggebracht in de 
maatschappij. Tevens dient ingezet te worden op de relatie school en ouders, om in een 
sterk educatief partnerschap de beste opvoeding en vorming te kunnen voorzien voor élke 
leerling.” 
  
GO! scholengroep 5 is met 13.703 leerlingen, 8.779 cursisten volwassenenonderwijs en 37 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.  


