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Busleyden Atheneum start met 7 nieuwe studierichtingen en organiseert grote wervingsdag
voor nieuwe leerkrachten op 27 april i.s.m. VDAB. Alle info op www.busleydenatheneum.be

CAMPUSSEN BUSLEYDEN ATHENEUM ORGANISEREN
WERVINGSDAG VOOR NIEUWE LEERKRACHTEN
GO! Busleyden Atheneum breidt zijn opleidingsaanbod uit met maar liefst 7 nieuwe
studierichtingen. Een uitbreiding waardoor de school nog meer leerkrachten nodig
heeft. De directies van alle campussen van Busleyden Atheneum slaan de handen
ineen en organiseren woensdag 27 april samen met de VDAB een grote
leerkrachtenwervingsdag. Iedereen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging in het
secundair onderwijs is welkom: studenten die dit jaar afstuderen alsook zij-instromers
met meer vakgebonden expertise. Het directieteam kijkt alvast uit naar boeiende
gesprekken en nieuwe samenwerkingen.
“De wervingsnamiddag vindt plaats op BA-campus Caputsteen. De kandidaten krijgen eerst
informatie over de onderwijsvisie van Busleyden Atheneum en het studieaanbod op de
zeven campussen. Vervolgens vinden er interviews plaats met de directieteams. Ook de
VDAB zal deelnemen aan de overkoepelende wervingsnamiddag. Zij zullen de
wervingscampagne mee ondersteunen en kandidaten toeleiden naar het event.
Geïnteresseerden kunnen direct bij de VDAB-medewerkers terecht met al hun specifieke
vragen omtrent een overstap naar en/of instroom in het secundair onderwijs”, zegt Tanja
Janssens, directeur van GO! BA-campus Stassart.
Met deze uitgebreide wervingscampagne willen we geëngageerde onderwijsprofessionals
aantrekken voor onze nieuwe studierichtingen en keuzeopties die vanaf 1 september 2022
van start gaan op onze campussen”, zegt Katie Steemans, directeur van GO! BA-campus
Caputsteen.
Busleyden Atheneum start per 1 september 2020 met 7 nieuwe studierichtingen, waaronder
een tweede graad aso moderne talen in BA-campus Zandpoort.
“Ook vorig schooljaar werden al 6 studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs op de
verschillende campussen goedgekeurd door de Vlaamse regering, naast een 8-tal duale
richtingen in het deeltijds secundair onderwijs en 3 studierichtingen in het buitengewoon
secundair onderwijs, die ook verder uitgerold worden”, gaat Katie Steemans verder.
“Het NT2 OKAN onderwijs zoekt eveneens nieuwe leerkrachten vanwege de vluchtelingenstromen die de komende maanden in de Mechelse regio neerstrijken”, vult Tanja Janssens
aan.
Wie geïnteresseerd is in een nieuwe uitdaging bij een van de 7 campussen van
Busleyden Atheneum kan zich aanmelden via een Google form, te vinden op de
website www.busleydenatheneum.be. Men kan op woensdagnamiddag 27 april 2022
kiezen uit 1 van 3 tijdsloten (14.00u, 15.30u of 17.00u). Na de infosessie wisselen de
directeurs en sollicitanten van gedachten over onder andere de inhoud van de job, de
kwalificaties, de voorkeuren voor didactische methodes, onderwijsvormen en vakken.
Voor meer info kunnen journalisten bellen naar Katie Steemans op gsm 0479 36 69 29.

