SECUNDAIR EN
LEVENSLANG ONDERWIJS
IN MECHELEN
2022

VOORWOORD
Mechelen is een echte onderwijsstad. Zowel in het leerplichtonderwijs als het nietleerplichtonderwijs volgen er in Mechelen dagelijks ongeveer veertigduizend kinderen,
jongeren en volwassenen op de één of andere manier een opleiding. Er zijn tal van
basisscholen, secundaire scholen, centra voor deeltijds onderwijs of leertijd (Syntra),
scholenvoor deeltijds kunstonderwijs, centra voor volwassenenonderwijs, een centrum voor
basiseducatie en twee hogescholen.
De verschillende onderwijspartners in Mechelen werken over de netten heen constructief
samen met het stadsbestuur en de stadsdiensten in het gestructureerd overleg OOM
(Onderwijsoverleg Mechelen). In deze brochure hebben we het diverse aanbod van secundair
onderwijs, het opleidingsaanbod in het niet-leerplichtonderwijs en vormingsinstellingen
samengebracht en toegankelijk gemaakt voor alle geïnteresseerden. We hopen met dit
overzicht iedereen die op zoek is naar een school of specifieke opleiding en vorming,
wegwijs te maken in het onderwijs- en vormingsaanbod in Mechelen.
Wens je meer informatie over een specifieke school of vormingsinstelling, dan neem je best
een kijkje op hun website of contacteer je de directie. Op www.mechelen.be/onderwijs vind
je dit aanbod ook terug. Je kan deze brochure ook op deze website downloaden.
Als je informatie zoekt over de basisscholen in Mechelen, dan verwijzen we je graag door
naar de brochure ‘basisonderwijs in Mechelen’.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de onderwijsondersteuner binnen de afdeling
Sociaal Beleid: 015 29 83 21 - onderwijsondersteuing@mechelen.be
Adres:
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
Postadres: Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Marina De Bie		
Bjorn Siffer		
schepen van Onderwijs
schepen van Deeltijds
			Kunstonderwijs
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Alexander Van der Smissen
Burgemeester

ZO ZIET HET SECUNDAIR
ONDERWIJS ERUIT
3 graden
1

graad = 1ste + 2de jaar

ste

2 graad = 3de + 4de jaar
de

3de graad = 5de + 6de jaar

Dit kan je kiezen in het secundair onderwijs
8 studiedomeinen
1. Economie & Organisatie

5. Kunst & Creatie

2. Maatschappij & Welzijn

6. Sport

3. STEM

7.		 Voeding & Horeca

4. Taal & Cultuur

8. Land- & Tuinbouw (niet mogelijk bij VORM)

Het studieaanbod is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.

Dit kan je doen na het secundair onderwijs
3 finaliteiten
De keuze die je in het secundair maakt, bepaalt welk perspectief je nadien hebt:
ga je meteen aan het werk of studeer je nog voort?
Doorstroom
Je gaat voortstuderen in het hoger onderwijs.
Arbeidsmarkt
Je gaat meteen aan het werk.
Dubbel (Doorstroom/Arbeidsmarkt)
Je gaat voortstuderen of je gaat aan het werk.
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Hier vind je in welke studiedomeinen onze scholen studierichtingen voor het voltijds
gewoon onderwijs aanbieden.
Concrete info vind je terug op de website of in brochures van de school.

Berthoutinstituut-Klein Seminarie
(BimSem) I VORM

✔

✔

COLOMAplus I VORM

✔

✔

GO!
BA Campus Botaniek

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GO!
BA Campus Pitzemburg

✔

✔

✔

✔

✔
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✔

Safe College

Land& Tuinbouw

Voeding
& Horeca

Sport
✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

Provinciala Scholen voor
Tuinbouw en Techniek (PTS)
Scheppersinstituut I VORM

✔

✔

✔

GO!
BA Campus Zandpoort

Kunst
& Creatie

Taal
& Cultuur
✔

GO!
BA Campus Caputsteen

GO!
BA Campus Stassart
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STEM

Maatschappij
& Welzijn

SCHOLEN

Economie
& organisatie

STUDIEDOMEINEN

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sint-Romboutscollege I VORM

✔

Technische Scholen Mechelen
(TSM) I VORM

✔

✔

✔

Ursulinen Mechelen I VORM

✔

✔

✔

✔

ZALMSCHOOL Mechelen

✔

✔

✔

✔

✔

VOLTIJDS GEWOON ONDERWIJS
Berthoutinstituut – Klein Seminarie (BimSem)
VORM I Katholieke Scholen Regio Mechelen
Bleekstraat 3, 2800 Mechelen
015 20 35 30
www.bimsem.be
info@bimsem.be
Directieteam: Jürgen Huyghe, Jurgen Moons, Koen Van den Noortgate
Waarvoor staat onze school?
Jongeren moeten alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. BimSem moedigt de leerlingen aan om hun talenten te ontdekken binnen een menselijk, motiverend en
maatschappijgericht schoolklimaat. We bieden de leerlingen een sterke voedingsbodem om zelfbewust, kritisch, zelfstandig en geëngageerd in het leven te staan.
Samen zorgen we voor een stevige basis van waaruit onze leerlingen hun verdere
toekomstplannen vorm kunnen geven.

COLOMAplus
VORM I Katholieke Scholen Regio Mechelen
Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen
015 42 27 03
www.colomaplus.be
info@colomaplus.be
Directie: Eric Berghmans, Jan De Boeck, Martine Van Ouytsel,
Hilde Wildiers en Astrid De Groeve
Waarvoor staat onze school?
Een warme school waar we jouw specifieke talent koesteren. Op wandelafstand van
het Mechelse station en in een grote groene oase. We bieden je een brede studiewaaier aan waarin je zeker je eigen ding vindt. Onze studierichtingen zijn gebundeld
per studiedomein in zes ‘huizen’. In elk huis bieden we een evenwaardige keuze aan
tussen meer theoretische of eerder praktische richtingen. Welkom in Het huis van de
eerste graad, Huis van Creativiteit, Huis van Communicatie en Recreatie, Huis van
Esthetische Verzorging, Huis van Gastronomie en het Huis van Handel en Informatica
COLOMAplus #TalentinHuis
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Busleyden Atheneum - campus Caputsteen
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Caputsteenstraat 51, 2800 Mechelen
015 20 21 74
www.busleydenatheneum.be
info@BAcaputsteen.be
Directie: Katie Steemans (directeur), Roos Van Baelen (pedagogisch directeur)
Waarvoor staat onze school?
Campus Caputsteen is dé methodecampus freinet waar je je talenten voor kunst, sport,
wetenschap, cultuur en talen kan ontwikkelen. We focussen op creativiteit en bieden
de leerstof aan via vakoverschrijdende projecten en innovatieve werkvormen. Out-ofthe-box denken, onderzoekend leren en teamspirit staan hier centraal. Samen met je
leercoach stippel je je leerproces uit. We dagen je uit om met een open, creatieve blik
te kijken naar de wereld en er deel van uit te maken.

Busleyden Atheneum - campus Pitzemburg
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Bruul 129, 2800 Mechelen
015 20 21 13
www.busleydenatheneum.be
info@BApitzemburg.be
Directie: Jeroen Van der Auwera (directeur),
Danièle Longrée (pedagogisch directeur)
Waarvoor staat onze school?
BA Pitzemburg is de doorstroomcampus van Busleyden Atheneum. De school is
gelegen aan de Kruidtuin in een mooi historisch kader. Het studieaanbod van de
school is geclusterd rond Latijn, wetenschappen en humane wetenschappen. Als
UNESCO-school bieden we ruime aandacht aan (wereld)burgerschap en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties die als een rode
draad door het curriculum lopen. Leerlingen worden niet alleen vakinhoudelijk
voorbereid op verdere studies, maar ook met de nodige aandacht voor de juiste
attitudes en vaardigheden.
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Busleyden Atheneum - campus Botaniek
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Augustijnenstraat 92, 2800 Mechelen
015 29 01 36
www.busleydenatheneum.be
info@BAbotaniek.be
Directie: Stefaan Croonen (directeur), Greet Clymans (pedagogisch directeur)
Waarvoor staat onze school?
Campus Botaniek is de campus van Busleyden Atheneum waar alles draait rond zorg
en wetenschap. Via een brede waaier van paramedische en sociale studierichtingen
bereiden we onze leerlingen voor om aan de slag te gaan in de zorg. We leiden onder
meer zorgkundigen op, verpleegkundigen, laboranten, tandarts- en apotheekassistenten. Tegelijk leggen we stevige wetenschappelijke fundamenten voor leerlingen die
wensen door te stromen naar een professionele of academische bachelor, zowel in
mens-wetenschappelijke als in technisch-wetenschappelijke richtingen.
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Busleyden Atheneum - campus Stassart
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Wollemarkt 36, 2800 Mechelen
015 28 62 60
www.busleydenatheneum.be
info@BAstassart.be
Directie: Tanja Janssens
Waarvoor staat onze school?
Campus Stassart is dé ideale leeromgeving voor ‘doeners’ met een hart voor mensen.
In Campus Stassart draait alles rond ‘Mens & Welzijn’. Leerlingen worden voorbereid om
verder te studeren of kunnen ook onmiddellijk aan de slag in de toeristische, zorg- en
wellnesssector, de hulpverlening, in de horeca, kapperswereld of bewakingssector.
Vanaf het schooljaar 2021-2022 hebben we ons studieaanbod uitgebreid met de afdeling “Defensie & Veiligheid” in de derde graad TSO. Lessen vinden plaats in professioneel uitgeruste lokalen. We zetten erg in op welbevinden. Geen prestaties zonder
relaties!

Busleyden Atheneum - campus Zandpoort
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Zandpoortvest 9a - 2800 Mechelen
015 20 63 18
www.busleydenatheneum.be
info@BAzandpoort.be
Directie: Kevin De Backer
Waarvoor staat onze school?
BA Campus Zandpoort is een krachtige leeromgeving waar elk kind centraal staat.
Hier leggen we de focus op ondernemerschap, meertalige communicatie, wetenschap
en IT. In onze school kan je richtingen volgen binnen doorstroom, dubbele en arbeidsgerichte finaliteit. Dit binnen de domeinen Taal & cultuur, Economie & organisatie en IT.
Ben je gepassioneerd door één van deze domeinen, wil je in dynamische school zitten,
waar er in sfeer van interactie, eigenaarschap en openheid gewerkt wordt. Een school
waar je binnen stapt met het engagement om te groeien tot een topper in talen, IT en
management dan is Campus Zandpoort zeker je ding.
Voor meer info neem je een kijkje op onze website of sociale media.
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Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek
(Mechelen)
Provinciaal Onderwijs Antwerpen
Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen
015 28 53 20
www.ptsmechelen.be
info.ptsmechelen@provincieantwerpen.be
Directieteam: Kim Vervenne (directeur), Kathleen Massant (TAC),
Bart Verbunt (TA), Ingrid Scheldeman (coördinator CLW)
Waarvoor staat onze school?
Een verbluffende wisselwerking tussen tuinbouw, techniek en wetenschappen, waarbij
het beste in elk individu naar boven wordt gehaald.
Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs, unieke studierichtingen en persoonlijke begeleiding
in een groene omgeving aan de rand van Mechelen. PTS Mechelen, een school met
ParticipatieInnovatieTransparantie!

Scheppersinstituut
VORM I Katholieke Scholen Regio Mechelen
Melaan 16, 2800 Mechelen
015 28 79 10
aso.scheppers-mechelen.be
info@scheppers-mechelen.be
Directie: Veerle Scheirs (algemeen directeur),
Hamid Riffi (adjunct directeur leerlingen),
Pieter Rumbaut (adjunct directeur schoolorganisatie)
Waarvoor staat onze school?
Kiezen voor Scheppers, is kiezen voor een warme school
• waar gedreven vakleerkrachten je uitdagen. We bieden kwaliteitsvol onderwijs 		
		 aan dat je voorbereidt op het hoger onderwijs.
• waar zorg en persoonlijk contact centraal staan. We hebben oog voor het wel		
		 bevinden van elke leerling.
• waar je alle kansen krijgt om je talenten te ontwikkelen. We begeleiden je in je 		
		 groei tot een zelfstandige, creatieve en ondernemende jongvolwassene van de
		 21ste eeuw.
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Safe college
Erkend, niet gesubsidieerd Vrij Onderwijs
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
015 29 84 38
www.s-a-f-e.be
info@s-a-f-e.be
Directie: Iwan Kaljouw
Waarvoor staat onze school?
Safe college is gevestigd in het Diocesaan Pastoraal Centrum. We genieten erkenning
van de Vlaamse Overheid van 1A tot en met de derde graad. Dit houdt in dat Safe
college getuigschriften en diploma mag uitreiken die toegang geven tot hoger onderwijs. Ook studietoelagen kunnen worden toegekend. We werken met kleine klasgroepen, met aandacht voor individuele interesses. Dit maakt het mogelijk om extra vaardigheden te leveren bovenop klassieke traject. Safe college wordt 100% gedragen
door (vakbekwame) vrijwilligers. Ouders die willen mogen mee coachen.

Technische Scholen Mechelen (TSM)
VORM I Katholieke Scholen Regio Mechelen

Campus Onder den Toren (Eerste graad)
Gesubsidieerd Vrij Katholiek Onderwijs
Onder den Toren 13/14, 2800 Mechelen
015 64 69 02
www.tsmmechelen.be
info@tsmmechelen.be
Directie: Marc Steemans, Wouter Deceukelaire
Waarvoor staat onze school?
Campus Onder den Toren: sterk in STEM, str@f in media!
TSM bestaat uit drie campussen, gelegen in hartje Mechelen. Campus Onder den Toren
is een aparte eerstegraadsschool met een 300-tal leerlingen en biedt een veilige overgang van de basisschool naar de ‘grote’ secundaire school. De kleinschaligheid geeft
houvast en geborgenheid. We bieden een brede basisvorming en een eerste kennismaking met STEM-technieken én STEM-wetenschappen. Een school waar passie en
plezier in balans zijn met ontdekking en ontwikkeling!
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Technische Scholen Mechelen
Campus Jef Denyn (Tweede en Derde graad)
Jef Denynplein 2, 2800 Mechelen
015 64 69 00
www.tsmmechelen.be
info@tsmmechelen.be
Directieteam: Jan Van Eyken, Kerstin De Visscher, Stefan De Weerdt
en Christoph Bernaerts
Waarvoor staat onze school?
Campus Jef Denyn: school voor STEM, media en veiligheid.
TSM bestaat uit drie campussen, gelegen in hartje Mechelen. Op campus Jef Denyn
volgen leerlingen van de tweede en derde graad les in onze nieuwbouw. In de tweede
graad pakken we uit met een vernieuwd aanbod, met maar liefst 16 richtingen in 3
finaliteiten: van verder studeren tot meteen aan de slag op de arbeidsmarkt. Ons
gevarieerd studieaanbod sluit aan bij diverse competenties en talenten. Zo krijgt iedereen gelijke kansen. Bij TSM is élke richting gelijkwaardig!
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Sint-Romboutscollege
VORM I Katholieke Scholen Regio Mechelen
Veemarkt 56, 2800 Mechelen
015 20 24 10
www.srco.be
post@srco.be
Directieteam: René Schroyens (algemeen directeur), Jo Vos (adjunct-directeur),
Ingrid Schellemans (adjunct-directeur)
Waarvoor staat onze school?
Vanuit de studiedomeinen STEM, TAAL EN CULTUUR en ECONOMIE & ORGANISATIE
bereiden we onze leerlingen voor op verder studeren in het hoger onderwijs, op naar
een Bachelor- of Masterdiploma! De keuzes die we maken voor onze 1ste graad staan
dan ook in het teken van voorbereiding van studenten: studiediscipline en doorzettingsvermogen staan centraal in een sympathieke leer-en leefomgeving. Cognitief
sterke leerlingen die enthousiast en ambitieus denken, wagen zich aan verscheidene
extra uitdagingen zoals deelnemen aan het schoolorkest, reizen,... In het 1ste jaar zetten
we inhoudelijk sterk in op wetenschappen en talen dankzij 2 nieuwe vakken ‘STEM
DISCOVERY’ en ‘TIEN VOOR TAAL’.

Ursulinen Mechelen
VORM I Katholieke Scholen Regio Mechelen
Hoogstraat 35, 2800 Mechelen
015 42 35 42
www.ursulinenmechelen.be
info@ursulinenmechelen.be
Directie: Mieke Acke, Diane De Wachter, Pascale Geerolf, Miek Thielemans
Waarvoor staat onze school?
Wij hebben een warm hart voor jou! Gelegen aan de Brusselpoort in Mechelen, bieden
we veel verschillende studierichtingen, mogelijkheden en activiteiten aan. Wij staan
klaar om je interesses en unieke talenten te ontdekken en te ontplooien, je op de
juiste weg te zetten en je te laten opgroeien tot een zelfstandige wereldburger in de
21ste eeuw. Wij spelen graag in op de uitdagingen van digitalisering, duurzaamheid
en globalisering. Je krijgt bij ons een stevige en degelijke basis om later te starten in
het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
Ursulinen Mechelen, een school met pit!
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ZALMSCHOOL Mechelen
Douaneplein 2, 2800 Mechelen
0456 35 30 91
info@zalmscholen.eu
www.zalmscholen.eu
Directie: Jamila Hadri Rachida Aghallaj
In oprichting, inschrijven in deze school gebeurt onder voorbehoud van voorlopige erkenning door de minister van onderwijs.

Waarvoor staat onze school?
ZALM staat voor Zichtbaar Anders Leren Motiveert
In de ZALMSCHOOL passen wij een vernieuwend leermodel toe. Het ZALM-model is
gebaseerd op (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek dat aantoont wat nodig is
om de motivatie en studieresultaten van de leerlingen te verhogen. Ook onze eigen
jarenlange ervaring als leerkrachten en onderzoekers speelt mee. In de ZALMSCHOOL
zorgen we voor een weerspiegeling van de samenleving op alle niveaus waarin iedereen een gelijkwaardige rol heeft, gelijke kansen krijgt en een springplank naar leeren jobkansen vindt. We zetten actief in op het welbevinden van de leerlingen zodat ze
maximaal tot leren komen. Er worden hoge verwachtingen gesteld aan alle leerlingen
en er wordt gewerkt aan vaardigheden zoals autonoom leren, kritisch denken en
probleemoplossend werken. Dat doen ze allemaal onder leiding van een gedreven
team van leercoaches, opvoeder en leerlingenbegeleider. Maar vooral, bij ZALM
wordt er op maat van de leerling geleerd en gewerkt.
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BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
Busleyden Atheneum Campus De Beemden
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Stuivenbergbaan 135, 2800 Mechelen
Bruul 129, 2800 Mechelen
015 41 48 70 (Stuivenbergbaan)
015 20 21 13 (Bruul)
www.badebeemden.be - info@badebeemden.be
Directie: Nele Druyts
Waarvoor staat onze school?
BA Campus De Beemden: ‘BUITEN-gewoon’ leren.
Iedere jongere leeft en leert anders. BA Campus De Beemden beseft dit. Op Campus
De Beemden bieden wij aangepast onderwijs aan jongeren van 12 tot 21 jaar die het
niet zo makkelijk hebben om op een klassieke manier les te volgen. Wij bieden daarom
zeer persoonsgerichte leertrajecten aan opdat elke jongere een diploma, getuigschrift
of attest kan halen en als jongvolwassene zijn start in de samenleving kan maken.
Wij zien het als taak om elk kind op weg te helpen.
Studieaanbod
•		 Opleidingsvorm 1 + autiwerking
		 voorbereiding op integratie in het beschermd leefmilieu
•		 Opleidingsvorm 2
		 voorbereiding op zelfstandig werk in een beschermd arbeidsmilieu
•		 Opleidingsvorm 3
		 voorbereiding op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
•		 Opleidingsvorm 4
eerste graad A en B-stroom + tweede graad ASO en BSO
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Sint-Janshof
Aangepast Beroepsonderwijs
VORM I Katholieke Scholen Regio Mechelen
Nekkerspoelstraat 358B, 2800 Mechelen
toegang langs de inrit Nekkerhal 1ste straat rechts
015 20 27 61
www.sint-janshof.be - info@sint-janshof.be
Directie: Veerle Verheyden
Waarvoor staat onze school?
Onze school is onderweg met buitengewoon talent!
Je kan bij ons terecht om een beroep te leren als lasser, schrijnwerker, logistiek assistent en winkelmedewerker. Daarnaast kan je voorbereid worden op werken in een
maatwerkbedrijf of begeleid werken. Interesse? Ons team van leerkrachten, paramedici en leerlingbegeleiders staat voor je klaar!
Studieaanbod
•		 Opleidingsvorm 1 – type 2 en type 9
		 voorbereiding op wonen en werken binnen een beschermd leefmilieu en de 		
		maatschappij
•		 Club 9 - type 9
		 onderwijs op maat van leerlingen met autisme
•		 Opleidingsvorm 2 – type 2 en type 9
		 voorbereiding op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf en begeleid wonen
•		 Opleidingsvorm 3 – type basisaanbod en type 9
		 voorbereiding op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
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LEREN EN WERKEN
Busleyden Atheneum Campus Nekkerspoel
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nekkerspoelstraat 74, 2800 Mechelen
015 55 55 61
www.banekkerspoel.be
deeltijds.onderwijs@telenet.be
Coördinator: Dirk Buelens
Waarvoor staat onze school?
Op Campus Nekkerspoel ga je niet elke dag naar school. Het is de bedoeling dat je je
vak of job ook leert op een werkplek. Het combineren van werkplekleren en leren op
school is voor jou misschien de eerste stap naar de arbeidsmarkt. Leren van je leraar
op school EN van je mentor op de werkplek. De ideale combinatie voor de start van je
loopbaan. Ben je tussen 15 en 25 jaar, arbeidsrijp of zeker arbeidsbereid, dan kan je
op onze campus terecht. Let op: leren en werken gaan samen, een voltijdse invulling is
dus een absolute voorwaarde voor het behalen van een beroepskwalificatie en/of een
onderwijskwalificatie. Ontdek op onze website ons aanbod in DBSO en duaal leren.

Centrum voor Leren en Werken (CLW)
Campus Merode
Technische Scholen Mechelen
VORM I Katholieke Scholen Regio Mechelen
F. de Merodestraat 77, 2800 Mechelen
015 64 69 01
www.tsmmechelen.be
clw@tsmmechelen.be
Centrumcoördinator: Annemie Van Moer
Waarvoor staat onze school?
Campus Merode: stap op naar een job! TSM bestaat uit drie campussen, gelegen in
hartje Mechelen. Naast ons aanbod secundair onderwijs, combineren we duaal leren
en werken op campus Merode. Ben je tussen 15 en 25 jaar en heb je zin in een mix van
leren en werken? Dat kan! Combineer twee dagen school met werkplekleren. Dit kan
een stage of meteen een echte betaalde job zijn. Leren op je eigen tempo en op maat.
Ontdek de nieuwe duale opleidingen op www.tsmmechelen.be.

SECUNDAIR EN LEVENSLANG ONDERWIJS IN MECHELEN I EDITIE 2022

17

Provinciale Scholen voor Tuinbouw en Techniek
Campus Mechelen
Provinciaal Onderwijs Antwerpen
Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen
015 28 53 20
www.ptsmechelen.be
info.ptsmechelen@provincieantwerpen.be
Directieteam Campus Mechelen: Kim Vervenne (directeur), Kathleen Massant (TAC),
Bart Verbunt (TA), Ingrid Scheldeman (Coördinator CLW)
Waarvoor staat onze school?
Een verbluffende wisselwerking tussen tuinbouw, techniek en wetenschappen, waarbij
het beste in elk individu wordt bovengehaald.
Onze troeven:
• Kwaliteitsvol onderwijs
• Uniek studierichtingen
• Persoonlijke begeleiding
• Groene omgeving aan de rand van Mechelen

Syntra campus Mechelen - leertijd
Industriezone Mechelen Noord G2
Oude Baan 2, 2800 Mechelen
078 15 99 99
www.syntra-ab.be/werkplekleren
www.syntraduaal.be
mechelen@syntra-ab.be
werkplekleren@syntra-ab.be
Waarvoor staat onze school?
Duaal leren en leertijd zijn een prima alternatief voor wie liever in de praktijk leert en
een diploma secundair onderwijs wil behalen.
Jongeren (vanaf 15 jaar) draaien 4 dagen mee in een bedrijf en volgen 1 dag les bij
Syntra.
Meer voordelen op syntraduaal.be
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INTERNATEN IN MECHELEN
Internaat BimSem
VORM I Katholieke Scholen Regio Mechelen
Bleekstraat 5, 2800 Mechelen
015 20 36 88
www.bimsem.be
internaat@bimsem.be
Beheerder: Dick De Backer
(lagere school + 1ste graad, 2de en 3de graad)
Het Internaat BimSem is een schoolgebonden, modern internaat voor kinderen uit
lager en secundair.
Waarvoor staat onze school?
Jongeren moeten alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. BimSem moedigt de leerlingen aan om hun talenten te ontdekken binnen een menselijk, motiverend en maatschappijgericht schoolklimaat. We bieden de leerlingen een sterke voedingsbodem om
zelfbewust, kritisch, zelfstandig en geëngageerd in het leven te staan. Samen zorgen
we voor een stevige basis van waaruit onze leerlingen hun verdere toekomstplannen
vorm kunnen geven.
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CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
IN MECHELEN
CLB GO! Mechelen
Begeleiding in scholen van het
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen
015 45 32 32
www.clb9mechelen.be
info@clbmechelen.be
Directeur: Heidi Janssens

CLB Het Kompas
Begeleiding in scholen van het Gesubsidieerd
Vrij Katholiek Onderwijs en Gemeentelijk Basisonderwijs
Vijfhoek 1a, 2800 Mechelen
015 41 89 11
www.clbkompas.be
mechelen@clbkompas.be
Directeur: Pessie Van den Berg

Provinciaal CLB “Het Torenhof”
Begeleiding in scholen van het Provinciaal onderwijs
Markgravelei 86, 2018 Antwerpen
03 241 05 00
www.provincieantwerpen.be
clb@provincieantwerpen.be
Directie: Kim Van Steen
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LEVENSLANG EN
LEVENSBREED LEREN
in Mechelen
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HOGER ONDERWIJS
GRADUATEN EN BACHELORS
Thomas More
Met 20.000 studenten op 11 locaties is de Thomas More de grootste hogeschool
van Vlaanderen. De Thomas More-hogeschool heeft niet alleen vier campussen in
Mechelen (De Vest, De Ham, Kruiduin en Faydherbe) en Campus De Nayer in SintKatelijne-Waver, maar ook vestigingen in Antwerpen, Geel, Lier, Sint-Niklaas, Vorselaar
en Turnhout en is dus alomtegenwoordig in de provincie Antwerpen.
De hogeschool organiseert een breed en dynamisch basisaanbod van 42 praktijkgerichte bachelor- en 18 graduaatsopleidingen van topkwaliteit voor professioneel
talent van elke leeftijd. Daarnaast zijn er heel wat banaba’s, postgraduaten en andere
vormingsinitiatieven voor wie zich verder wil bekwamen in zijn vak.
Is een praktijkgerichte basisopleiding waarmee je straks direct aan de slag kan en die
je toch alle kansen geeft om eventueel nog verder te studeren iets voor jou?
Zoek jij de beste weg naar een (extra) diploma om je carrière een boost te geven?
Wil je werk en gezin combineren met een studie in dag-, avond- of afstandsonderwijs?
Denk je eraan om les te gaan geven in je vak en een verkorte educatieve bachelor of
een educatief graduaat te volgen?
Zoek je gerichte bijscholing of overweeg je een volledig nieuwe start in je loopbaan
en je leven?
Het kan allemaal. Neem zeker een kijkje op www.thomasmore.be/studymore
Algemene diensten
Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
015 36 91 01 - info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Campus De Ham
Raghenoplein 21bis, 2800 Mechelen
015 36 91 00
Campus De Vest
Zandpoortvest 60 2800 Mechelen
015 36 91 00
Campus Lucas Faydherbe
Zandpoortvest 16, 2800 Mechelen
015 36 92 40
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Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
015 36 92 20
Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5,
2860 SintKatelijneWaver
015 31 69 44

AP Hogeschool
Op zoek naar een boeiende opleiding boordevol praktijk? Neem een kijkje bij
AP Hogeschool Antwerpen: je vindt er een uitgebreid aanbod van professionele
bachelors, artistieke opleidingen én graduaatsopleidingen. De graduaten van AP
stomen je klaar om een specifiek beroep uit te oefenen en leiden doorgaans al in
twee jaar naar een diploma hoger onderwijs.
Misschien wel ideaal voor jou?
De opleidingen van AP Hogeschool volg je niet alleen in het centrum van Antwerpen,
maar ook op vlot bereikbare campussen in Mechelen en Turnhout. Campus Dodoens
ligt op 300 meter van het treinstation Mechelen. Dat is letterlijk om de hoek! Voor
studenten met beperkte mobiliteit is er parkeermogelijkheid aan de campus. Begin
je opnieuw te studeren? AP heeft heel wat voorzieningen voor wie een studie
combineert met een job of gezinsleven. Kijk op www.ap.be/opnieuw-studeren voor
alle info.
Hier kan je terecht voor een educatieve bacheloropleiding en verschillende
graduaatsopleidingen:
• Verkorte Educatieve Bacheloropleiding Secundair Onderwijs
		 (voorheen de Specifieke Lerarenopleiding of SLO)
• Educatieve graduaatsopleiding Leraar Secundair Onderwijs voor Praktijkvakken
• Graduaat Maatschappelijk Werk
• Graduaat Orthopedagogische Begeleiding
Tip! Eens binnenkijken? Breng via www.ap.be/virtuele-campustours een virtueel
bezoek aan de campus.
Leopoldstraat 42, 2800 Mechelen
03 220 54 00 – info@ap.be
www.ap.be
Directeur: Pascale De Groote

SECUNDAIR EN LEVENSLANG ONDERWIJS IN MECHELEN I EDITIE 2022
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HBO 5 Verpleegkunde BA Campus Botaniek
Samenwerkingsverband met Erasmus Hogeschool Brussel
Droom je ervan om verpleegkundige te worden? En hou je meer van praktijk dan van
theorie? Dan is de opleiding HBO5 Verpleegkunde van BA Campus Botaniek mogelijk
iets voor jou. Op het einde van deze driejarige, modulaire opleiding verwerf je het
diploma van gegradueerde verpleegkundige. Je kan deze opleiding volgen via de
VDAB en (met behoud van loon) in het kader van Project Cel 600. Een diploma van
secundair onderwijs is niet vereist.
Augustijnenstraat 78, 2800 Mechelen
015 29 01 36 - info@BAbotaniek.be
www.BAhbo5.be
Directeur: Stefaan Croonen

HBO 5 Verpleegkunde Sint-Norbertusinstituut Duﬀel
Samenwerkingsverband Thomas More
Werk je deeltijds en droom je ervan verpleegkundige te worden? Dan is de
HBO5 Verpleegkunde die Thomas More en HBO5 Verpleegkunde Duffel samen
organiseren zeker iets voor jou! In 3 jaar behaal je via verschillende modules je
diploma van gegradueerde in de verpleegkunde. Je kan dan onmiddellijk aan
de slag als verpleegkundige of zelfs met vrijstellingen doorstromen naar de
Bachelor Verpleegkunde van Thomas More. Via het project ‘360’ of ‘op stap naar
verpleegkunde’ zijn er vanuit de overheid financiële ondersteuningsmaatregelen
voor werkgevers en werknemers. Werkzoekenden kunnen terecht in de dagopleiding
verpleegkunde Duffel. (ondersteuning VDAB)
HBO5 Verpleegkunde Duﬀel
Rooienberg 23, 2570 Duffel
015 68 68 00
Thomas More Campus de Vest
Zandpoortvest 62, 2800 Mechelen
verpleegkunde@snorduffel.be
www.verpleegkundeduffel.be
www.thomasmore.be
Directeur: Pamela Harzé
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SECUNDAIR ONDERWIJS (NIVEAU 4)
SECUNDAIR NA SECUNDAIR (SE-N-SE)
BA Campus Botaniek
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Wil je graag (snel) aan de slag in de paramedische sector? Dan is een éénjarige
opleiding SecundairnaSecundair (SenS
 e) in BA Campus Botaniek misschien wel
iets voor jou. Je kan er terecht voor volgende specialisaties: Apotheekassistent,
Tandartsassistent, Leefgroepenwerking (opvoeder voor mensen met een beperking).
Een vooropleiding is niet vereist.
Augustijnenstraat 92, 2800 Mechelen
015 29 01 36 - info@BAbotaniek.be
www.BAbotaniek.be
Directeur: Stefaan Croonen

Technische Scholen Mechelen (TSM)
Gesubsidieerd Vrij Katholiek Onderwijs
Binnen TSM kan je twee Se-n-Se opleidingen volgen:
• De opleiding Toegepaste Autotechnieken laat je kennismaken met 			
		 alternatieve systemen, duurzame technieken en verschillende comfort
		 en veiligheidssystemen. Zo geraak je vertrouwd met de verschillende
		 facetten van een garagebedrijf.
•
		
		
		

Bij Integrale Veiligheid word je klaargestoomd voor een job binnen de 		
veiligheidssector. Een voorbereiding op politie, brandweer, bewaking,...
We werken aan je veiligheidsbewustzijn, fysieke conditie en kennis
van de vele regelgevingen binnen de sector.

Jef Denynplein 2, 2800 Mechelen
015 64 69 00 - info@tsmmechelen.be
www.tsmmechelen.be
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Ursulinen Mechelen afdeling Mode
Gesubsidieerd Vrij Katholiek Onderwijs
Profiel van de student:
Je hebt een passie voor mode, een hoofd vol creatieve
ideeën en je hebt ambities in de modesector.
Hoe zit de opleiding in elkaar?
De SenSe opleiding leidt jou op tot ‘creatieve patronenmaker’. Het is een creatieve
vorming waarbij je eigen collecties creëert, en die vervolgens omzet in productieklare
patronen. Je mag vanuit diverse invalshoeken ontwerpen, maar steeds volgens een
concrete opdracht en voor (een) welbepaalde doelgroep(en). Enkele hoofdvakken zijn
creatie, modelontwikkeling, materiaalonderzoek en accessoires. De stages vinden
plaats bij een modeontwerper en/of een patroonafdeling van een bedrijf en jaarlijks
gaan de studenten als kleedster op een modeshow in Parijs aan de slag. Een eigen
modeshow, eind juni, is de kers op de taart.
Ursulinen Mechelen afdeling Mode Campus Newton
Wollemarkt 3, 2800 Mechelen
Hoogstraat 35, 2800 Mechelen (postadres)
015 42 35 42 - info@ursulinenmechelen.be
www.ursulinenmechelen.be/mode
www.instagram.com/mode_opleiding_um
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SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS
Crescendo CVO
Klaarstomen voor een carrièreswitch, je hobby naar een hoger niveau tillen of je
diploma behalen? Crescendo CVO maakt bijleren gemakkelijk. Elke volwassene kan
er op zijn of haar eigen ritme terecht. Met een aanbod van meer dan 70 kwalitatieve
dag- en avondopleidingen, handig dichtbij, vind jij een opleiding die bij je past.
Een (nieuw) beroep leren?
Ben je uitgekeken op je huidige job? Pas afgestudeerd, maar nog niet voldoende
vakkennis? Kies een opleiding die je klaarstoomt voor de job van je leven. Met
de juiste professionals op de juiste plaats word je bij Crescendo CVO een echte
specialist in no-time.
Jezelf ontplooien?
Ambieer je een polyglot, ambachtsman of modeontwerper te worden? Crescendo
CVO borrelt van de vakkennis. Ontdek er je talenten en laat je meeslepen door
enthousiaste leerkrachten.
Een secundair diploma behalen?
Gestopt in het secundair onderwijs en geen diploma? Start in september of januari
jouw individueel traject en behaal snel je diploma. Je komt terecht in een bonte
verzameling van vooral jonge cursisten waar ook de oudere cursist een warm plaatsje
in krijgt. Word verrast door de unieke en ongedwongen sfeer waar iedereen zichzelf
kan zijn. De snelste weg naar je diploma!
Start jouw nieuw hoofdstuk.
Ontdek het op www.crescendo-cvo.be
Vaartdijk 86, 2800 Mechelen
(vlakbij bushaltes en station)
015 41 30 45 - info@crescendo-cvo.be
www.crescendo-cvo.be
Directeur: Marleen Mast
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CVO LBC Mechelen
Wil je je kennis verbreden, je vaardigheden verfijnen, nieuwe ideeën opdoen of
veranderen van job?
Dan kan je bij CVO LBC regio Mechelen terecht voor een brede waaier aan
diplomagerichte opleidingen uit de zorgsector of de grafische en technische
wereld zoals: kinderbegeleider baby’s en peuters, kinderbegeleider schoolgaande
kinderen, logistiek assistent, zorgkundige, intercultureel medewerker, jeugd- en
gehandicaptenzorg, grafisch ontwerper, computer- en netwerktechnicus of polyvalent
mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Deze opleidingen leiden in
combinatie met AAV tot een diploma secundair onderwijs.
Je vindt er ook een ruim aanbod binnen de opleidingen talen, printmedia, multimedia,
digitale fotografie, houtbewerking, meubelstofferen, autotechniek, fietshersteller,
mode, hulpkok en huishoudelijk koken.
Jodenstraat 7, 2800 Mechelen
015 79 32 32
mechelen@lbconderwijs.be
www.lbconderwijs.be
Directeur: Sandra Thijs

GO! CVO Viva Antwerpen
Wil je lekker kunnen koken? Je huis decoreren of je eigen kleding kunnen naaien of
verstellen? Hou je van breien, haken, patchwork en borduren of wil je leren bloem
schikken? Wil je aan de slag of bijleren als huishoudhulp of zoekt je bedrijf een
gecertificeerde opleiding huishoudhulp?
GO! CVO VIVA Antwerpen organiseert hiervoor cursussen verspreid over de
provincie Antwerpen. In Mechelen kan je de opleiding naaien volgen.
Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken
0476 96 49 57 - info@cvoviva.be
www.cvoviva.be
Lesplaats Mechelen PTS Campus Mechelen
Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen
Directeur: Nancy Tanghe
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CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE
Ligo Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen
Bij Ligo kunnen volwassenen terecht om hun kennis over taal, rekenen, computer of
algemene vorming op te frissen en te versterken. De wereld rondom ons verandert
snel. Wie vroeger minder kansen kreeg, heeft het nu soms moeilijk om bij te blijven.
Ligo houdt rekening met je.
Leopoldstraat 52, 2800 Mechelen
015 43 11 31 - info@ligo-regiomechelen.be
www.ligo-regiomechelen.be
Directeur: Ronny Van Houplines

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (ABK)
In de academie kan je de volgende cursussen volgen: Initiatieatelier, tekenkunst,
schilderkunst, beeldhouwen, vrije grafiek, levend model, glaskunst, figurentheatermakers, textielkunst, keramiek, grafische vormgeving, multidisciplinair atelier,
kunstgeschiedenis en digitale beeldvorming.
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
015 28 29 90 - abk@mechelen.be
www.academiemechelen.be
Directeur: Hans Martens

Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn
In de beiaardschool kan je beiaard leren spelen en een opleiding tot beiaardier volgen.
Bruul 52 bus 5, 2800 Mechelen
015 20 47 92 - beiaardschool@mechelen.be
beiaardschool.mechelen.be
Directeur: Koen Cosaert

MECHELEN
BEIAARDSCHOOL
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Stedelijk Conservatorium MWD (Muziek Woord Dans)
In het conservatorium van Mechelen kan je al je podiumtalenten tot volle ontplooiing
laten komen. Wij bieden kunstonderwijs aan op hoog niveau, maar houden de
drempel om in te stappen bijzonder laag. Jong en oud, klassiek en modern komen
bij ons aan bod.
Melaan 3-5, 2800 Mechelen
015 28 29 80 - conservatorium@mechelen.be
www.conservatoriummechelen.be
Directeur: Tom Van den Eynde

Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA)
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Als cursist/artiest kan je hier ‘s avonds en in het weekend les volgen in diverse
disciplines: juweelontwerp-edelmetaal, keramiek, boekkunst, fotokunst,
projectatelier ‘cross-over’ en een unieke specialiteit voor België en Luxemburg:
de glaskunstafdeling met haar warmglasoven.
Veemarkt 39, 2800 Mechelen
015 20 14 44
ika.mechelen@skynet.be
www.ikamechelen.be
Directeur: Erik Ruts
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BEROEPSOPLEIDINGEN, BIJSCHOLINGEN
& BEDRIJFSTRAININGEN
Syntra AB - campus Mechelen
Wil je een beroep aanleren, droom je van een eigen zaak, of zoek je een praktijkgerichte
bijscholing? Leren van professionals, dat is waar het bij Syntra AB om draait. Onze
docenten zijn stuk voor stuk vakspecialisten die met veel enthousiasme hun kennis en
ervaring met je delen. Geen academische lessen, wel praktijkexpertise, tips en tricks
die jou vooruit helpen, zowel ’s avonds als overdag.
Syntra-ab.be
Werkplekleren
Syntra AB is pionier in duale opleidingstrajecten waarbij je leert op de werkvloer. Al
doende leren, onder begeleiding van een mentor of vakexpert, is immers de meest
efficiënte manier om een vak te leren. Na afstuderen beschik je over een attestering
(getuigschrift of diploma) én werkervaring.
Syntra-ab.be/werkplekleren
Voltijdse dagopleiding
Steek je (extra) diploma al na een jaar op zak in de voltijdse dagopleiding. In deze
praktische opleidingen focussen we op vakkennis. Jongeren die het volledige traject
volgen blijven ten laste van de ouders voor kinderbijslag en fiscaliteit.
Syntra-ab.be/voltijdse-dagopleiding
Syntra-ab.be/voltijdse-dagopleiding
Industriepark Noord G2 – Oude Baan 2, 2800 Mechelen
078 15 99 99 - mechelen@syntra-ab.be
www.syntra-ab.be
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HOGER ONDERWIJS
EDUCATIEVE MASTERS
Universiteit Antwerpen
Speciaal voor zijinstromers en werkstudenten met een masterdiploma organiseert
de Universiteit Antwerpen de verkorte educatieve master deels in Mechelen. Deze
lerarenopleiding richt zich specifiek tot masters die willen lesgeven in de 2de en 3de
graad van het secundair onderwijs. Ook voor wie interesse heeft in lesgeven in het
Hoger Onderwijs is de verkorte educatieve master een goede keuze.
Deze tweejarige lerarenopleiding in Mechelen kent twee startmomenten: september
en februari. Voor wie het traject start in september is maandagavond de vaste lesavond.
Donderdagavond is de vaste lesavond voor wie start in februari. Een deel van de lessen
kan je online volgen. Voor je vakdidactiek ben je welkom in Antwerpen.
Voor wie de opleiding combineert met een lesopdracht in het secundair onderwijs
hebben we speciale faciliteiten.
Lerarenopleiding: verkorte educatieve master met start in september
Locatie:
Vaartdijk 86, 2800 Mechelen (locatie AP Hogeschool)
Lerarenopleiding: verkorte educatieve master met start in februari
Locatie:
Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen (locatie Thomas More)
Extra info:
Web:https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/educatievemaster/na-een-master/
Mail: https://studhelp.uantwerpen.be/asoe
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ONDERWIJSOPLEIDINGEN
EN NASCHOLINGEN
VDAB
VDAB organiseert opleidingen voor werkzoekenden, werkenden en bedrijven. VDAB
beroepsopleidingen zijn bijzonder flexibel. Om zo goed mogelijk bij de beroepsrealiteit
aan te sluiten, lopen de opleidingen in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld.
Er zijn meerdere leervormen naargelang jouw profiel en behoeften. Er zijn ook
diplomagerichte opleidingen mogelijk via VDAB in samenwerking met verschillende
scholen.
Competentiecentra in Mechelen
Hendrik Consciencestraat 5? 2800 Mechelen
015 29 71 35
www.vdab.be
Brusselsesteenweg 288, 2800 Mechelen
015 44 06 70
www.vdab.be

Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen Mechelen
Ben je leerkracht, directeur of toekomstig directeur, dan kan je hier de pedagogische
wetenschappen met aanverwante vakken bestuderen met het oog op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het algemeen en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het bijzonder.
Otterstraat 11, 2800 Mechelen
Vaartdijk 86, 2800 Mechelen (cursusplaats)
0486 41 94 50, info@hiow.be
www.hiow.be
Secretaris: Guido Aerts
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LEON
Kenniscentrum van de lerarenopleiding
LEON is het kenniscentrum van de lerarenopleidingen van Thomas More in Mechelen
en Antwerpen dat nascholingen en professionaliseringstrajecten organiseert voor alle
actoren actief in het onderwijsveld. LEON biedt leerkrachten, directies en middenkader
de kans om zich individueel of in teamverband te verdiepen in de nieuwste onderwijskundige, pedagogische en didactische ontwikkelingen.
Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
015 36 92 79, leon@thomasmore.be
www.thomasmore.be/leon

ANDERE
Agentschap Integratie en Inburgering
Ben je als volwassene op zoek naar een cursus Nederlands? Het Agentschap Integratie
en Inburgering oriënteert je naar de cursus die het best bij jou past. Je krijgt er een
antwoord op al je vragen over Nederlands leren en oefenen. Bij het Agentschap kan
je ook je kennis van het Nederlands laten testen.
Nieuwkomers, maar ook mensen die al langer in België wonen, kunnen er een
inburgeringsprogramma volgen. Dat bestaat uit lessen Nederlands; een cursus maatschappelijk oriëntatie over wonen en werken in België; en begeleiding en informatie
over het zoeken naar werk, een opleiding en vrijetijdsbesteding. Een trajectbegeleider
ondersteunt en begeleidt je doorheen het programma.
Interesse? Maak een afspraak bij het Agentschap!
Agentschap Integratie en Inburgering regio Antwerpen
Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen
02 701 71 70 – mechelen@integratie-inburgering.be
www.integratie-inburgering.be/antwerpen
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Vokans VZW
Vokans zet in op het levenslang leren bij zowel werkzoekenden als werknemers. De
werkwijze? Het vormen, opleiden, trainen, begeleiden en coachen van mensen om zo
hun competenties te versterken en hun tewerkstellingskansen te verhogen. Daarnaast
ondersteunt Vokans werkgevers met doelgericht HR-maatwerk en coachen ze hen
bij het optimaliseren van een duurzame en kwalitatieve werkomgeving. Vokans is
een erkend loopbaanbegeleidingscentrum en erkend gespecialiseerd opleidings-,
begeleidings- en bemiddelingscentrum.
OnderdenToren 5, 2800 Mechelen
015 71 85 65 - antwerpen@vokans.be
www.vokans.be

Avansa Regio Mechelen
Avansa regio Mechelen versterkt en verbindt volwassenen via diverse projecten en
vormingen. Met frisse moed streven we naar een duurzame en solidaire maatschappij.
Iedereen mee aan boord. Samen naar beter.
Avansa staat synoniem voor een boeiend vormingsaanbod. Zo geven we jou de kans
om je in je vrije tijd verder te ontwikkelen. Ben je klaar om tijd te maken voor jezelf en
jouw dromen? Heb je zin om je handen uit de mouwen steken tijdens een kook- of
creatieve workshop? Trappel je om de mogelijkheden van je laptop of smartphone te
ontdekken? Goesting in een culturele uitstap of boeiende lezing? Je bent bij ons aan
het juiste adres.
Daarnaast houden we de vinger aan de pols van de samenleving. Wat leeft bij de
inwoners en organisaties in onze regio, dat is wat telt voor ons. Rond die maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen ondernemen we actie. Zo helpen we via
projecten mensen hun verhaal vertellen, creëren kansen tot ontmoeting en dialoog en
ondersteunen mensen die het wat moeilijker hebben. De volgende thema’s zijn daarbij
onze rode draad: burgerschap, diversiteit, duurzaamheid en mediawijsheid.
Adegemstraat 79, 2800 Mechelen
015 44 41 00, info@avansa-regiomechelen.be
www.avansa-regiomechelen.be
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STAD MECHELEN, EEN KANSENFABRIEK
De stad Mechelen is geen inrichter van leerplichtonderwijs. Haar rol als inrichtende macht
voert ze enkel uit ten opzichte van het deeltijds kunstonderwijs. Via een flankerend
onderwijsbeleid en een breed sociaal beleid kan de stad samen met de onderwijspartners
en welzijnsorganisaties heel wat betekenen.
Je kan met vragen en bekommernissen terecht bij:
onderwijsondersteuning@mechelen.be
Afdeling Sociaal Beleid - Flankerend onderwijsbeleid
• Katleen Van Slagmolen, afdelingshoofd Sociaal Beleid
015 29 78 44 - katleen.vanslagmolen@mechelen.be
• Ly Dang Kim, stafmedewerker Sociaal Beleid
015 29 83 22 - ly.dangkim@mechelen.be
• Herbert Crol - coördinator Onderwijsoverleg Mechelen (OOM)
015 29 83 21 - herbert.crol@mechelen.be
• Anke Anthoni, coördinator team Leerrecht en Gelijke Onderwijskansen
0497 41 38 18 of 015 29 89 08 - anke.anthoni@mechelen.be
• Sofie Geens - projectmedewerker VRAC - it takes a village to raise a child
015 29 89 22 - 015 29 89 22 - sofie.geens@mechelen.be
• Julie Mariën, projectmedewerker Buddy
015 29 76 68 - julie.marien@mechelen.be
• Sarah Coorevits - regisseur Buitenschoolse opvang
0485 59 36 48 - sarah.coorevits@mechelen.be
• Tanja De Belder - gezinsondersteuner - Netsterk - It Takes A Village To Raise a Child
015 29 83 77 - tanja.debelder@mechelen.be
• Marjolijn Callebaut - lokale coordinator VRAC - It Takes A Village To Raise a Child
015 29 89 59 - marjolijn.callebaut@mechelen.be
• Lies Op de Beeck – onderwijsassistent
015 29 89 02 - lies.opdebeeck@mechelen.be
• Leen Mertens - projectmedewerker Leerwinkel
0473 56 13 24 - leen.mertens@mechelen.be
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Deeltijds Kunstonderwijs
• Lieve Minten, coördinator-diensthoofd
015 29 77 49 - lieve.minten@mechelen.be
• Tom Van den Eynde, directeur conservatorium voor muziek, woord en dans
015 28 29 84 - tom.vandeneynde@mechelen.be
• Hans Martens, directeur Academie voor Beeldende Kunsten
015 28 29 90 - hans.martens@mechelen.be
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VU. Christophe Cools directeur Samen Leven p.a. Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Stad Mechelen
Afdeling Sociaal Beleid
Sociaal Huis
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
015 29 83 21
onderwijsondersteuning@mechelen.be
Wettelijk depot: D/2019/0797/004
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