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De afdeling toerisme van Busleyden Atheneum Campus Stassart zet in op lokaal en 
duurzaam toerisme. Donderdagnamiddag 18 november komt schepen van Toerisme, 
Björn Siffer op bezoek als gastspreker en luistert hij naar de voorstellen van de 
leerlingen aangaande lokaal en duurzaam toerisme. 

 
LEERLINGEN TOERISME HEBBEN TIPS VOOR SCHEPEN 
SIFFER 

 

De leerlingen van de afdeling toerisme (MAYA) van het Busleyden Atheneum 
Campus Stassart zetten zich in voor lokaal en duurzaam toerisme. De heer 
Siffer zal  om 14.40 uur een uitleg geven over het toerisme in Mechelen, meer 
specifiek over de weg die Mechelen wil inslaan rond lokaal en duurzaam 
toerisme. Na deze sessie kunnen de leerlingen vragen stellen en enkele 
voorstellen formuleren, onder meer om het bezoeken van 
bezienswaardigheden in schoolverband in Mechelen gratis te maken. 
 

De leerlingen van de afdeling Toerisme (MAYA) ontvangen donderdagnamiddag 18 
november de schepen van Toerisme, Björn Siffer. Hij zal  om 14.40 uur starten met 
een uiteenzetting over het toerisme in Mechelen, meer specifiek over de weg die 
Mechelen wil inslaan rond lokaal en duurzaam toerisme.  
 
Na deze sessie kunnen  de leerlingen vragen stellen en enkele voorstellen 
formuleren.  
 
“De leerlingen zitten met enkele prangende vragen”, zegt Katrien Vanzeebroeck, 
leerkracht Toerisme. 
 
“Tijdens het schooljaar zouden er op regelmatige basis extramuros 
activiteiten ingepland kunnen worden, maar omwille van budgetten kunnen deze niet 
altijd doorgaan”, zegt Aleksandra Sihahmedova,  leerlinge van 4 Toerisme (Maya). 
 
De leerlingen willen dus dit probleem aankaarten en  willen  voorstellen om voor de 
Mechelse scholen culturele bezienswaardigheden in Mechelen gratis te maken in 
schoolverband. Ze zullen hun voorstel staven met voorbeelden uit andere steden, de 
voordelen aantonen dat dit zal bieden binnen de kennisvorming van leerlingen en ze 
zullen ook stilstaan bij de meeropbrengsten voor de stad Mechelen. 
 
Afsluitend zal er een kleine receptie plaatsvinden om 16u in lokaal 201.  
 
Voor de journalist: Journalisten zijn welkom in het toerisme lokaal vanaf 14.35 uur. 

Contactpersoon: Katrien Vanzeebroeck gsm: 0494 84 08 46 

 
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.  


