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Het Busleyden Atheneum campus De Beemden breidt haar studieaanbod buitengewoon
secundair onderwijs uit met de nieuwe opleiding medewerker kapper. Naast deze nieuwe
opleiding start de school ook met een nieuwe manier van werken in het observatiejaar.

BUSLEYDEN ATHENEUM BIEDT OPLEIDING KAPPER NU
OOK IN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS AAN
Busleyden Atheneum mag van de Vlaamse regering een nieuwe opleiding aan haar
aanbod buitengewoon secundair onderwijs toevoegen: medewerker kapper. “Als
medewerker in het kapsalon zullen onze leerlingen kapperstechnieken aanleren. Het
inrichten en organiseren van de werkplek, haarzorg en persoonlijke verzorging,
omgaan met klanten, … Het zijn allemaal taken die een kappersmedewerker op zich
neemt. We zijn blij dat dit beroep nu ook voor onze leerlingen bereikbaar wordt,” zegt
Nele Druyts, directeur van campus De Beemden.
De nieuwe opleiding tot medewerker kapper voor leerlingen buitengewoon secundair
onderwijs start op 1 september 2021. Maar wie volgend schooljaar begint in de
observatiefase van opleidingsvorm OV3 op campus De Beemden van het Busleyden
Atheneum kan er al direct van proeven.
“In het eerste jaar, het observatiejaar, maken leerlingen kennis met alle opleidingen die we
aanbieden. Werken als logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen, als schilderdecorateur, als keukenmedewerker of in de bouw- of autosector, wat houdt dat in? En is het
iets voor jou? We bekijken per leerling wat haar/zijn interesses en mogelijkheden zijn. Nu
wordt ook werken in het kapsalon mogelijk.
Het is niet het enige nieuws dat campus De Beemden wil bekendmaken.
“Naast de opstart van de nieuwe opleiding medewerker kapper, vernieuwen we ook de
werking in het observatiejaar. We kiezen voor een in de regio unieke insteek. We geven alle
leerlingen een voorproefje van de verschillende opleidingen. Zo kunnen ze zélf een
keuzepakket samenstellen van de opleidingen binnen hun interesseveld. Die keuze kunnen
ze bovendien tijdens het jaar op enkele vaste momenten nog veranderen. We vinden het
namelijk belangrijk dat onze leerlingen zelf mee hun toekomsttraject uitstippelen. Door te
werken met een flexibel aanpasbaar keuzepakket kunnen ze zich voluit ontplooien in wat
hen het meeste interesseert.”
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 8500 cursisten
avondonderwijs en 36 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.

