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Leerlingen van het 5de leerjaar Defensie en Veiligheid, een opleiding die vorig jaar van start
ging in Busleyden Atheneum campus Stassart, gaan in gesprek met Defensie ter evaluatie
van de nieuwe opleiding. Dinsdag 7 juni om 10.20 uur, Busleyden Atheneum Campus
Stassart, Wollemarkt 36 in Mechelen.

LEERLINGEN MET DEFENSIE IN GESPREK OVER HUN
OPLEIDING
Vorig jaar startte Busleyden Atheneum campus Stassart met een nieuwe
afstudeerrichting Defensie en Veiligheid. De opleiding trok onmiddellijk twee volle
klassen. Leger, politie, brandweer, … allemaal verleenden ze graag hun medewerking.
Aanstaande dinsdag is het tijd voor een evaluatie. Dit gebeurt in samenspraak met de
leerlingen. “We willen weten hoe zij de opleiding hebben ervaren en wat hun
verwachtingen voor volgend schooljaar zijn”, zegt Tanja Janssens, directeur van BA
campus Stassart.
Het eerste schooljaar van de opleiding Defensie en Veiligheid zit er op. De opleiding is een
afstudeerrichting in de derde graad secundair onderwijs. Eind juni 2023 zijn de eerste
leerlingen klaar om de veiligheidssector te gaan versterken.
“De leerlingen deden het afgelopen schooljaar boeiende ervaringen op tijdens hun lessen in
samenwerking met defensie, justitie, brandweer, politie en bewaking. Ze kwamen op
plaatsen waar de modale burger normaal niet komt. Ze maakten kennis met verschillende
experts en gingen mee op kamp met defensie. Persoonlijke grenzen werden verlegd”, zegt
Tanja Janssens, directeur BA Campus Stassart.
Hoe kijken de leerlingen terug op dit spannende jaar in een volledig nieuwe opleiding. Wat
staat hen volgend schooljaar aan leerstof en ervaringen te wachten? Waarin kan de
opleiding nog verbeteren?
“Samen met onze point of contact (POC) van defensie en het schoolteam gaan we praten
met de leerlingen. We willen weten hoe zij dit jaar ervaren hebben. Deze input is zinvol voor
de verdere uitbouw van onze nieuwe opleiding in de komende jaren.”
Journalisten zijn van harte welkom op dit lesmoment op dinsdag 7 juni om 10.20u in
BA Campus Stassart. Meer info: Tanja Janssens, directeur 015 28 62 60

Busleyden Atheneum is een school van GO! Scholengroep 5. GO! Scholengroep 5 is met 13.800 leerlingen, 8.500 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.

