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Busleyden Atheneum is partner in het pilootproject ‘Interlevensbeschouwelijke Dialoog’ (ILD). 
Dit project wil een andere invulling geven aan de levensbeschouwelijke vakken en wordt 
gekoppeld aan de nieuwe eindtermen Burgerschap. Vrijdag 28 januari van 10.30u tot 12.00u 
gaan leerlingen in gesprek met drie experts op vlak van levensbeschouwing en 
mensenrechten in de podiumzaal van Campus Tesse, Tessestraat 4 te 2800 Mechelen. 
 

BUSLEYDEN ATHENEUM GASTHEER VOOR GESPREK 
OVER BURGERSCHAP & LEVENSBESCHOUWING 

Leerlingen van het Busleyden Atheneum gaan vrijdag 28 januari in gesprek met Khalid 
Benhaddou, Jelle Creemers en Anton Van Dyck over mensenrechten en 
levensbeschouwing. Oud-leerlinge Jana Kerremans treedt op als moderator. Het 
gesprek tussen leerlingen en experts kadert in een pilootproject over de 
levensbeschouwelijke vakken die volgend jaar worden omgevormd naar 
Interlevensbeschouwelijke Dialoog gekoppeld aan de nieuwe eindtermen 
Burgerschap.  

De leraren levensbeschouwing van Busleyden Atheneum nemen deel aan het pilootproject 
Interlevensbeschouwelijke Dialoog (ILD). Dit project wil een andere invulling geven aan de 
levensbeschouwelijke vakken en wordt gekoppeld aan de nieuwe eindtermen burgerschap. 
In 2023-2024 wil het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap dit uitrollen over alle 
scholen. Busleyden Atheneum staat als partner dus mee aan de wieg van de eindtermen 
Burgerschap. 

In de derde graad secundair onderwijs van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap wordt stapsgewijs overgeschakeld naar een andere invulling van de twee uur 
levensbeschouwelijke vakken (LBV). Eén uur levensbeschouwing wordt nu door de 
verschillende levensbeschouwelijke vakken samen ingevuld met interlevensbeschouwelijke 
dialoog (ILD) gekoppeld aan de nieuwe eindtermen burgerschap. In 2023-2024, wanneer 
ook de modernisering van start gaat in de derde graad en samen met de invoering van de 
nieuwe eindtermen burgerschap, wordt de interlevensbeschouwelijke dialoog breed uitgerold 
in het GO!1  

Busleyden Atheneum neemt deel aan het pilootproject ILD. De leraren levensbeschouwing 
gaan aan de slag met het nieuwe leerplan ILD onder begeleiding van hun inspectieleden.  
In het kader hiervan ontvangen de leerlingen van het vijfde leerjaar van Campus Pitzemburg 
en Campus Zandpoort drie gastsprekers om te dialogeren over mensenrechten en 
levensbeschouwing.  

 
Contactpersonen: Directeur Jeroen Van der Auwera: vanderauwera.jeroen@bapitzemburg.be en 
coördinator ILD campus Pitzemburg: annvermeiren@bapitzemburg.be. 

Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 8.200 

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.  

                                                                    
1 https://g-o.be/pers/go-voert-samen-met-de-levensbeschouwelijke-vakken-interlevensbeschouwelijke-
dialoog-in-voor-derde-graad-secundair/ 
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