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Busleyden Atheneum start met opleiding PC-technicus en investeert in overgang van
deeltijds beroepsonderwijs naar duaal leren op campus Nekkerspoel.

BUSLEYDEN ATHENEUM INVESTEERT IN DUAAL LEREN
Busleyden Atheneum campus Nekkerspoel investeert al enige tijd in duaal
onderwijs. De school biedt ondertussen 15 beroepsopleidingen aan in nauwe
samenwerking met bedrijven. Vanaf 1 september komt er bovendien nog een
nieuwe opleiding bij: PC-technicus.
Duaal leren slaat een brug tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. “Je buigt je
twee dagen per week op school over de leerstof. Drie dagen per week werk je in een
bedrijf waar je je opgedane kennis toepast op de werkvloer. Naast vakkennis ervaar
je ook wat het is om te werken in een team van collega’s”, zegt Dirk Buelens,
directeur van campus Nekkerspoel van het Busleyden Atheneum.
“Omdat we merken dat er een grote vraag is naar PC-technicus op de arbeidsmarkt,
gaan we ook deze opleiding aanbieden. Door op die vraag in te spelen, bieden we
onze leerlingen na hun studie een zo groot mogelijke kans op een job.”
Internationale samenwerking
De BA-campus aan de Nekkerspoelstraat in Mechelen werkt niet alleen samen met
werkgevers in Vlaanderen, ook met Europese. “We zijn partner in Erasmus duaal.
Enkele leerlingen lopen stage in Vlaanderen, maar kunnen zich ook kandidaat stellen
voor een stageplek elders in Europa. Vorig jaar deden leerlingen werkervaring op in
Nederland, Estland, Ijsland, Italië en Spanje. Eén leerling liep stage in de keuken van
Sergio Herman. Onze afgestudeerden zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt."
De weg naar de juiste job
Campus Nekkerspoel van Busleyden Atheneum biedt een brede waaier aan duale
opleidingen aan. Naast opleidingen die afgestudeerden een job bieden als
medewerker in een bepaalde sector, zoals in de logistiek, ruwbouw, fastfood,
haarverzorging en keuken, zijn er ook opleidingen die tot zelfstandige uitvoering van
een bepaald beroep leiden, denk aan kok, kapper, stylist, kelner, logistiek-assistent
enzovoort. De school werkt samen met een vele bedrijven in en om Mechelen en dus
ook in Europa.
“Ouders zijn vaak verrast als ze ontdekken hoeveel mogelijkheden er zijn en in welke
gerenommeerde bedrijven hun zoon of dochter drie dagen in de week aan de slag
kan in combinatie met twee dagen school.”
Voor meer informatie: dirk.buelens@banekkerspoel.be, www.banekkerspoel.be
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 12. 500 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

