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Stedelijk Onderwijs Antwerpen

E
en krijtje, een bord en enkele schoolbanken. 

zo begint het verhaal van het Stedelijk 

Onderwijs in Antwerpen, in april 1819. De 

bevlogen onderwijzer jan frans Van de Gaer 

mag de eerste les geven in een klein lokaaltje 

in de Sint-jacobskapel, op de hoek van de kei-

zerstraat en de prinsesstraat. zijn leerlingen 

zijn arme jongens die het zich niet kunnen ver-

oorloven om les te volgen in één van de vele 

katholieke scholen in de stad. Toegankelijk 

onderwijs voor iedereen, dat wilde de stad 

toen. Vandaag is dat niet anders. 

 

Welkom bij het Stedelijk Onderwijs!

Onderwijs in  
Antwerpen

Antwerpen telt 514.432 inwoners. meer dan 111.915 
Antwerpenaren zijn jonger dan 18 jaar en lopen school in één 
van de 420 Antwerpse basis- en secundaire scholen. bijna 
44.000 jongeren studeren aan een Antwerpse hogeschool of 
universiteit. bovendien kent Antwerpen een demografische 
groei.

Verschillende onderwijsnetten bieden 

onderwijs aan in de stad. Het stads

bestuur ondersteunt met zijn algemeen 

onderwijsbeleid alle Antwerpse scholen 

in hun onderwijsopdracht, ongeacht het 

net waartoe ze behoren. 

OnderWijSnetten
Gemeenschapsonderwijs (GO!) 

Dit is onderwijs georganiseerd in op

dracht van de Vlaamse Gemeenschap. 

Het vroegere rijksonderwijs is verplicht 

tot neutraliteit. Dat wil zeggen dat de 

religieuze, filosofische of ideologische 

overtuiging van de ouders en de leerlin

gen gerespecteerd moet worden.

Jan Frans Van de Gaer, later bekend als de 

eerste leraar en directeur van het Stedelijk 

Onderwijs Antwerpen, wordt geboren in 

SintPietersVissenaken bij Tienen. 

1782
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Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (OGO) 

Dit omvat alle onderwijs georganiseerd 

door een gemeente, stad, provincie of in 

Brussel door de Vlaamse gemeenschaps

commissie (VGC). Het officieel gesub

sidieerd onderwijs staat open voor alle 

levensbeschouwingen. Het Stedelijk  

Onderwijs Antwerpen maakt deel uit van 

het gesubsidieerd onderwijs. 

Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (VGO) 

Dit is onderwijs dat op privéinitiatief 

georganiseerd wordt (dus niet door 

een overheid). Het heeft een godsdien

stige of onderwijskundige grondslag 

en bestaat hoofdzakelijk uit katholieke 

scholen, maar er zijn ook protestantse, 

joodse of orthodoxe scholen. Daarnaast 

heb je ook nog scholen die aan een spe

cifieke pedagogische methode verbon

den zijn, zoals de Freinet, Montessori 

of Steinerscholen.

  
Aantal 3 tem 11-jarigen 

  
Aantal 12 tem 17-jarigen 

  
Maximale scenario 

  
Meest voorzichtige  
scenario

 Prognose bevolking



76

Stedelijk Onderwijs Antwerpen Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Stedelijk Onderwijs
IN kAArT

Autonoom  
Gemeente bedrijf  
Stedelijk Onderwijs 

toegankelijk, uitdagend en toekomstgericht: het autonoom 
gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt als één 
van de grootste inrichters van onderwijs in Vlaanderen dagelijks 
bijna 55.000 leerlingen en cursisten de kans om hun talent te 
ontwikkelen. 6.562 leerkrachten, ondersteunende medewerkers 
en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen daarbij. 

Het grootste deel van onze medewerkers 

wordt gesubsidieerd door de Vlaamse 

Gemeenschap en werkt in de scholen, 

academies en centra. De andere mede

werkers behoren tot de ondersteunende 

afdelingen. Het Stedelijk Onderwijs telt 

116 scholen, academies en centra voor 

volwassenenonderwijs, verspreid over 

172 locaties in de stad Antwerpen.

 

Met de verzelfstandiging van het  

Stedelijk Onderwijs Antwerpen in 2010 

naar een autonoom gemeentebedrijf 

veranderde de werking van onze orga

nisatie ingrijpend. De organisatie kreeg 

een flexibele, moderne structuur waar

door ze in staat is om haar toekomst in 

eigen handen te nemen. 

178
lOcAtIeS

321
GebOUweN

116
ScHOleN, AcADemIeS & ceNtrA

54.645
leerlINGeN eN cUrSISteN

6.562
meDewerkerS



Dienst  
interne audit

Dienst  
beleidsondersteuning

raad Van bestuur

Directiecomité

SerVIce- eN  

cOörDINAtIeceNtrUm

•	Onderwijsmanagement

•	Strategie en beleids- 
informatie

•	Human resources

•	 Ict

•	 Interne dienst preventie en 
bescherming

•	 juridische zaken

•	financiën en aankoop

•	patrimonium

•	marketing & communicatie

bASISONDerwIjS

kleuter- en  
lagere scholen

VOlwASSeNeN- 

ONDerwIjS

encora

HbO5 Antwerpen

SecUNDAIr ONDerwIjS

Stedelijk lyceum

werkend leren  
Antwerpen

koninklijke balletschool 
Antwerpen

DeeltIjDS  

kUNStONDerwIjS

de Academies

bUIteNGewOON  
ONDerwIjS

De leerexpert

SteDelIjk 

clb
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BeStuur 
Een directiecomité en een raad van 

bestuur bepalen de beleidsvisie en de 

strategische doelstellingen van het  

autonoom gemeentebedrijf Stedelijk  

Onderwijs. De raad van bestuur is 

samen  gesteld uit 12 leden (vertegen

woordigers uit de politieke fracties van 

de Antwerpse gemeenteraad), voorgeze

ten door de schepen voor onderwijs. 

 

Aan het hoofd van de vijf onderwijs

divisies en het Stedelijk CLB staat een 

divisiedirecteur. Samen met de bedrijfs

directeur, de directeur patrimonium 

en de financieel directeur vormen ze 

het directiecomité, dat er met het 

management team en de stuurgroepen 

voor zorgt dat heel de organisatie een

zelfde koers vaart.
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Basisonderwijs 
Stedelijke kleuter- en 
lagere scholen

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft een ruim 
aanbod aan kleuter- en lagere scholen. ze zijn ge-
richt op de kinderen uit de buurt, ook al heeft elke 
school haar eigen profiel. De 72 kleuter- en lagere 
scholen zijn gegroepeerd in 5 scholengemeen-
schappen.

In al onze scholen is er een oplossing voor voor of na

schoolse opvang. Voor de allerkleinsten voorzien we  

kleuterrusten, zodat de kleuters er na de middag  weer 

tegenaan kunnen. Het Stedelijk Onderwijs biedt ook meer 

dan enkel les binnen de schooluren: in veel scholen kunnen 

kinderen na de uren woord, muziek, dans of beeldende  

kunsten volgen dankzij het aanbod van onze Academies.

InspIratIe 
Mensen aan het woord

“we worden een keer per maand uitgenodigd 

om mee gezelschapsspelletjes te spelen in de 

klas.” 

lucie, mama van luna, leerling in De evenaar 

“Onze klassen 

zijn open ruimtes 

waarin leerlingen 

van verschillende 

leeftijden elkaar 

helpen.”

Hilde witters, leerkracht 
keuterklas kosmos

“wij doen ook activiteiten met 

andere klassen, zoals voorlezen bij 

de kleuters.” 

Asmae tahri, 

leerling 6e leerjaar De Horizon

“mijn opdracht is 

om leerkrachten 

te ondersteunen 

zodat ze hun 

job zo optimaal 

mogelijk kunnen 

uitoefenen.”

maria corten,  
pedagogische begelei-
ding basisonderwijs

72
ScHOleN

21.443
leerlINGeN

2.323
meDewerkerS

38%
mArktAANDeel IN 

ANtwerpeN

DaltOnschOlen

In Vlaanderen zijn er maar enkele Daltonscholen. 

Twee van onze Antwerpse kleuter en lagere scholen 

(De kleurenboom en kleine Muze) werken volgens het 

Daltonprincipe. Daarbij staan zelfstandigheid, samen

werken en vrijheid in gebondenheid centraal.

rOBOtKOFFers

Het stedelijk basisonderwijs wil op laagdrempelige 

wijze techniek integreren in de lessen. Dat doen 

we onder meer met de robotkoffer, een koffer met 

verschillende robots en lesmateriaal. Het maakt 

leren niet alleen leuker, we anticiperen op het 

onderwijs en de wereld van morgen.

   wIst je Dat?
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Secundair Onderwijs 
Stedelijk Lyceum

Het Stedelijk lyceum heeft een zeer divers aanbod 
van studierichtingen, verspreid over een 30-tal lo-
caties in Antwerpen. De opleidingen worden geclus-
terd volgens interessegebieden. 

Elk interessegebied bevat aso, bso ,tso of ksorichtingen 

en wordt zo veel mogelijk gehuisvest op één locatie. Bij wij

ziging van studierichting binnen eenzelfde interessegebied 

verloopt de overgang zachter en is de slaagkans van de 

leerling aanzienlijk groter. Via www.interessetest.be kunnen 

jongeren hun interesses peilen en een gerichte studiekeuze 

maken.

Naast het Stedelijk Lyceum heb je nog de aparte profielen 

Werkend Leren Antwerpen – het centrum voor deeltijds 

onderwijs, de koninklijke Balletschool Antwerpen en het 

Stedelijk Lyceum Topsport, waar je een speciale toelating 

voor nodig hebt.

19
ScHOleN

7.287
leerlINGeN

1.591
meDewerkerS

21%
mArktAANDeel IN 

ANtwerpeN

wetenschappen en technIeK

Het Stedelijk Onderwijs wil meer jongens en 

meisjes warm krijgen voor technische richtingen. 

Er komt in 2018 een nieuwe campus met de focus 

op wetenschappen en techniek.

leerlOOpBaanBeGeleIDInG

Het Stedelijk Lyceum heeft in elke school een leer

loopbaanbegeleider, zodat leerlingen een studie

keuze leren maken in functie van hun talenten.

   wIst je Dat?

InspIratIe 
Mensen aan het woord

DeeltIjDS werkeN eN lereN

"werkend leren Antwerpen is meer een 

centrum in plaats van een school. Ik volg 

er twee dagen per week les om alsnog mijn 

diploma te halen."

liliane Verley, 
leerling Administratief medewerker
werkend leren Antwerpen

SteDelIjk lyceUm tOpSpOrt

"De combinatie van 20 uur algemene vak-

ken en 12 uur sport vraagt veel discipline. 

Onze leerlingen doen steeds vaker stages 

of trainingen in het buitenland waardoor 

het afstandsleren alsmaar belangrijker 

wordt. Onze school heeft daarvoor een 

sterk uitgebouwd digitaal leerplatform."

frans Van den wyngaert, 
directeur Stedelijk lyceum topsport
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Buitengewoon 
Onderwijs 
de Leerexpert

kinderen en jongeren die speciale hulp nodig heb-
ben door een handicap of door leer- of gedrags-
problemen, kunnen terecht in één van de 13 
kleuter-, lagere en secundaire scholen voor buiten-
gewoon onderwijs van De leerexpert.

kinderen krijgen er zorg op maat. Inschrijvingen gebeuren 

steeds via het CLB. Daarnaast zijn er nog de Medisch  

Pedagogisch Instituten (MPI) waar kinderen en jongeren 

medische en therapeutische begeleiding krijgen. Een leer

ling met specifieke noden kan ook les volgen in het gewoon 

onderwijs, mits extra ondersteuning en begeleiding vanuit 

het buitengewoon onderwijs. Daarvoor kan men terecht bij 

De Leerexpert GON/ION (Geïntegreerd Onderwijs). kinderen 

die in het ziekenhuis belanden en van daaruit les willen 

volgen, kunnen dat via De Leerexpert Ziekenhuisschool.

De Leerexpert stelt zijn expertise ook ter beschikking van 

schoolteams uit het gewone onderwijs. 

13 
ScHOleN

2.047
leerlINGeN

829
meDewerkerS

45%
mArktAANDeel IN 

ANtwerpeN

“kinderen met autisme hebben 

veel duidelijkheid en structuur 

nodig. Dan voelen ze zich goed 

en leren ze gemakkelijker. Ons 

tuinproject helpt daarbij: ze ko-

men er tot rust en kunnen ook 

andere talenten ontwikkelen.” 

Annick Ulfelt, directeur De leerexpert

InspIratIe 
Mensen aan het woord

pOwertree

“In 2014 organiseerden we voor het eerst het 

project pOwertree waarbij elke leerling van 

De leerexpert de kans kreeg om zich op een 

creatieve manier te uiten, al dan niet over zijn 

beperking. Dat kon via een gedicht, via een foto, 

schilderij, zang, dans… Alles werd gebundeld in 

een verbluffende en ontroerende voorstelling.”

cindy joosens, marketing- & communicatiemedewerker 
De leerexpert

“jaarlijks zie ik meer dan 300 kin-

deren in het ziekenhuis, slechts 

een handvol verkiest om geen les 

te volgen. Dat zegt genoeg.” 

Hans Hoet, leerkracht De leerexpert  
ziekenhuisschool

M-Decreet

Met het Mdecreet dat in september 2015 van 

start gaat, wordt de mogelijkheid voor elk kind 

om zich in te schrijven in een gewone school ver

sterkt. De plaatsen die hierdoor vrijkomen bij De 

Leerexpert zullen worden ingezet om wachtlijsten 

voor kinderen met een mentale beperking en met 

autisme in te perken. 

MentOrenteaM

De divisie buitengewoon onderwijs heeft een speci

fieke mentorenwerking om nieuwe leerkrachten te 

begeleiden en te ondersteunen. 

   wIst je Dat?
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Volwassenenonderwijs 
encora en  
HBO5 Antwerpen

encora is de naam waaronder een 90-tal secun-
daire opleidingen van het stedelijk volwassenen-
onderwijs naar buiten komen. De hogere beroeps-
opleidingen niveau 5 zijn ondergebracht in HbO5 
Antwerpen.

Encora biedt een ruime waaier aan opleidingen. Ze zijn 

onderverdeeld in 12 domeinen van ambachten tot ICT, van 

techniek tot talen. 

Het hoger beroepsonderwijs van HBO5 Antwerpen moet 

jongeren in de eerste plaats gerichter klaarstomen voor de 

arbeidsmarkt, maar ook voor een voortgezette professio

nele bacheloropleiding (niveau 6).

2 
ceNtrA

14.239
cUrSISteN

514
meDewerkerS

39%
mArktAANDeel IN 

ANtwerpeN

InspIratIe 
Mensen aan het woord

“Drie vierde van de cursisten zijn 

twintigers. De overigen situeren 

zich tussen de dertig en de 

vijftig jaar. Dat maakt de groep 

heel heterogeen. fijn, want de 

ouderen counteren elke schoolse 

mentaliteit, stellen veel vragen 

en trekken de jongeren daarin 

mee.”

lena wiers, lector Orthopedagogie,  
maatschappelijk werk en Socio-cultureel 
werk, HbO5 Antwerpen

“De lectoren staan zelf in de bedrijfswereld en zijn 

erg gemotiveerd. De opleiding is zeer sterk én haal-

baar, zelfs voor wie al een hele poos van de school-

banken weg is, zelfs met enkel een tSO-diploma. 

Het systeem met modules is zeer handig. Ik volg nu 

drie avonden in de week les. past dat mij volgend 

semester niet, dan kies ik minder modules.” 

Ignace coppens,  
student HbO5-opleiding marketing

“encora heeft het grootste 

aanbod Nederlands voor 

anderstaligen in Vlaanderen. 

Afhankelijk van de leervaardig-

heid, de leervraag en het niveau 

zijn er verschillende opties. Onze 

cursisten Nederlands komen 

uit alle hoeken van de wereld. 

Sommigen zijn hier pas, ande-

ren wonen hier al enkele jaren. 

Nederlands leren is erg belang-

rijk voor hen. Niet alleen om een 

job te vinden, maar ook om een 

sociaal leven uit te bouwen.” 

Ad Doom, directeur encora

specIFIeKe lerarenOpleIDInG

Met de specifieke lerarenopleiding kan je alsnog 

leerkracht worden. Iedereen die al enige vakkennis 

verworven heeft vanuit een ander beroep en/

of vanuit een basisdiploma secundair, hoger of 

universitair onderwijs komt in aanmerking. De 

opleiding combineert praktijk en theorielessen. 

nIeuwe DIplOMaKans

Bij Encora kunnen mensen alsnog hun diploma 

halen. De opleiding Algemeen Aanvullende Vakken 

in combinatie met een beroepsgerichte opleiding, 

resulteert in een volwaardig diploma secundair 

onderwijs.

   wIst je Dat?
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deeltijds 
Kunstonderwijs 
de Academies

Over een 40-tal locaties verspreid, bieden 10  
Stedelijke Academies beeldende kunsten, muziek, 
woord of dans aan. De Academies zijn er voor jong 
en oud. 

De Academies bieden meer dan 120 opleidingen aan. 

Voor de allerkleinsten is er een apart aanbod waar ze 

kennis maken met een brede waaier aan muzische disci

plines. Eén keer per jaar komen onze Academies en hun 

cursisten naar buiten tijdens de Dag van het Deeltijds 

kunstonderwijs. 

10 
AcADemIeS

9.639
leerlINGeN

472
meDewerkerS

81%
mArktAANDeel IN 

ANtwerpeN

“Ik ben speciaal naar deze  

academie gekomen omdat hier 

een afdeling pop/jazz is.”

tom bruyns,  
leerling pop/jazz, Stedeljike Academie 
borgerhout

InspIratIe 
Mensen aan het woord

“we zetten sterk in op de  

samenwerking met het basis-

onderwijs. Door kinderateliers 

aan te bieden in kleuter- en 

lagere scholen bereiken we een 

ander en zeer divers publiek. Dat 

is de richting die we de komende 

jaren uit willen.”

linde Desmet,  
directeur Stedelijke Academie berchem 

“Ik ben een gelukzak. Ik mag op 

een boeiende manier bezig zijn 

met mijn vak. Het geeft me veel 

voldoening hoe je als leerkracht je 

leerlingen elk hun eigen parcours 

ziet afleggen en hen leidt naar 

interessant en persoonlijk werk.”

Goele De beuckeleer,  
leerkracht digitaal beeldende vorming,  
Stedelijke Academie merksem en berchem

unIeKe OpleIDInG

Verschillende academies organiseren samen 3 

overkoepelende modules "Historische Instrumen

ten". Dat doen ze in samenwerking met culturele 

partners zoals "Paleis op de Meir", "Amuz", "deSin

gel" en "Het Vleeshuis". 

MuzIsche expertIse In BasIsschOlen

De Academies werkten een concept uit om kinde

ren van jongsaf via de lagere school warm te ma

ken voor deeltijds kunstonderwijs. Een leerkracht 

van de Academie geeft op de lagere school muzi

sche vorming zowel tijdens als na de schooluren. 

Door de intense samenwerking wordt de muzische 

expertise in de lagere school versterkt. 

   wIst je Dat?
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Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding 
Stedelijk CLB

Het stedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding is gespecialiseerd 
in vragen op vier domeinen: leren en studeren, psychisch en sociaal 
functioneren, schoolloopbaanbegeleiding en preventieve gezond-
heidszorg. 

Ouders, leraren, directies en ook de 

kinderen of jongeren zelf kunnen er 

terecht voor informatie, hulp en bege

leiding. Jaarlijks gaat het om meer dan 

11 500 interventies. 

In het stedelijk CLB werken 125 ver

schillende vakmensen samen: artsen, 

verpleegkundigen, maatschappelijk 

werkers, psychologen, pedagogen...

Samen met de school zorgt dat team 

ervoor dat elk kind op school zijn ken

nis, talenten en vaardigheden zo goed 

mogelijk kan ontwikkelen. 

Het stedelijk CLB is actief in onze scho

len van het basis, buitengewoon en 

secundair onderwijs. Daarnaast is het 

ook actief in vier contractscholen. 

Jaarlijks komen meer dan 10.000 vier 

tot vijftienjarigen in het kader van 

medisch onderzoek naar het stedelijk 

CLB.

prOBleMen VIa chat

Het stedelijk CLB heeft als eerste CLB in Vlaanderen 

een chat, zodat leerlingen gemakkelijk online hun 

problemen of vragen kunnen stellen.

Dat kan via www.clbchat.be

eMpOwerMent

In een klasgroep waar een veilig sociaal klimaat 

heerst, komen weinig of geen klachten voor over 

pesten, ruziemaken, uitsluiten…Een medewerker 

van het stedelijk CLB ondersteunt via het project 

Empowerment scholen in het creëren van een 

positief en veilig klasklimaat.

   wIst je Dat?
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Ondersteunende 
afdelingen 
Service- en coördinatie-
centrum
Voor alles wat gemeenschappelijk is, heeft het Stedelijk Onderwijs 
een service- en coördinatiecentrum over de onderwijsdivisies heen. 
Dat centrum staat in voor de processen die dwars door de organisatie 
lopen en opgevolgd moeten worden. Dat zijn processen die voor alle 
divisies van belang zijn en de schoolteams ondersteuning bieden. 

Het werk wordt vertaald in nagestreefde 

en operationele doelstellingen. Elk 

proces wordt geleid door een manager, 

die als expert verantwoordelijk is voor 

de realisatie van de vooropgestelde 

doelstellingen. 

Het service en coördinatiecentrum 

zorgt ervoor dat er op één plaats 

een overzicht is van alle processen 

en projecten binnen de organisatie. 

Dat zorgt voor meer transparantie en 

efficiëntie in de werking van de scholen, 

academies en centra. 

Volgende processen worden door het 

centrum ondersteund en gecoördineerd:

•	 Onderwijsmanagement

•	 Strategie & beleidsinformatie

•	 Financiën & aankoop

•	 Human resources

•	 ICT

•	 Juridische zaken

•	 Interne dienst preventie en  

bescherming

•	 Patrimonium met de afdelingen Tech

nisch onderhoud, Vastgoedprojecten 

en Facilitaire dienstverlening

•	 Marketing & communicatie

InspIratIe 
Mensen aan het woord

“Schoolteams vragen me advies 

en ondersteuning bij het om-

gaan met diversiteit. Vaak loopt 

de communicatie met ouders of 

leerlingen niet zo vlot of berust 

ze op misverstanden. Ik luister 

en bemiddel waar nodig. Dat 

werkt. Verder ondersteun ik 

scholen in het opzetten van een 

diversiteitsbeleid.”  

zouhra Naeme,  
diversiteitsmedewerker

“Alle scholen gaan na een door-

lichting aan de slag met aanbe-

velingen en eventuele tekorten. 

wij ondersteunen hen bij het 

wegwerken van tekorten en zet-

ten samen een verbetertraject 

op met kwaliteitskaarten. 

we organiseren ook visitaties in 

onze scholen om de kwaliteits-

groei in elke school op te volgen.

An de kinderen,  
medewerker Onderwijsmanagement

“collega’s kunnen bij ons terecht 

voor juridisch advies over alles 

wat te maken heeft met leer-

lingen en personeel. maar ook 

vragen over overheidsopdrachten 

en andere materies zoals privacy 

zijn welkom. we beheren even-

eens de verzekeringsportefeuilles 

en de schadegevallen.”  

karolien Naert,  
manager juridische zaken
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Onderwijs op maat

eLK Kind Heeft tALent 
Het Stedelijk Onderwijs staat voor 

eerlijke ontplooiingskansen. Ons doel is 

leerlingen te laten groeien tot verant

woordelijke wereldburgers. De hetero

geniteit in Antwerpse scholen zorgt voor 

de nodige complexiteit in de klas. Veel 

leerlingen hebben een andere thuistaal 

en culture achtergrond. Het vraagt een 

gedifferentieerde aanpak in de klas om 

het maximale uit ieders talenten te 

halen. 

 "Wanneer kinderen uit het 5de of 
6de leerjaar thuis Frans spreken, krijgen 
zij de kans om af en toe de les Frans te 
geven. Ze bereiden zelf de leerstof voor. 
Op deze manier worden hun talenten 
benut en leren kinderen van elkaar." 

nancy Van den wyngaert, directeur  
kleuter- en lagere school De wereldreiziger

indiVidueLe trAjeCten
In onze scholen wordt steeds vaker ge

werkt met individuele leertrajecten. 

Het is immers absurd om leerlingen die 

zwak zijn in Nederlands, en dus ook in 

het vakjargon van vakken als geschiede

nis en aardrijkskunde, zomaar naar het 

technisch of beroepsonderwijs te sturen. 

Stedelijk Lyceum Quellin stippelt 

daarom voor elke leerling een individu

eel traject uit naargelang zijn of haar ta

lenten. Dat heeft tot gevolg dat ze zeer 

gedifferentieerd werken met trajecten. 

Het Stedelijk Lyceum Merksem werkt 

dan weer volgens de Daltonprincipes.  

 “Elke leerkracht maakt een studie

wijzer van zijn vak. Dat is een werkin

strument voor de leerling. Dus zelfs als 

de leerkracht er niet is, weet de leerling 

via de studiewijzer wat te doen.

Er zijn instructiemomenten waarbij klas

sikaal iets wordt uitgelegd. Nadien gaan 

de leerlingen zelf aan de slag. Ieder 

volgens eigen tempo aan de hand van 

de studiewijzer.”

leen linnekens,  
coördinator stedelijk lyceum Merksem

In 1800 komt Jan Frans Van de Gaer naar 

Antwerpen. Vanaf 1804 wordt hij hulp

onderwijzer bij Arnold klincko, die een  

privéschool had vlakbij de huidige Leo

poldstraat.

Z
o’n 6.467 leerkrachten en medewerkers 

staan dagelijks klaar om bijna 55.000 leer-

lingen en cursisten te begeleiden. een 

pak meer dan hoe het ooit begon. en hoewel 

we elk jaar verder uitbreiden en vernieuwing 

omarmen, blijft onze visie al bijna 200 jaar over-

eind: we hebben oog voor de talenten van elk 

individu, los van hun status of achtergrond. we 

gaan op zoek naar groeimogelijkheden en sti-

muleren sociale vaardigheden zodat ze de stad 

van morgen kunnen vormgeven. zo kan elke leer-

ling uitgroeien tot een open en creatieve geest 

met respect voor waarden en normen.

1804
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MAXiMAAL diGitAAL
Het Stedelijk Onderwijs wil zo veel 

mogelijk digitaliseren. Zo werken de 

meeste scholen met smartboards en 

vinden tablets hun weg in de scholen. 

Deze digitale hulpmiddelen maken het 

mogelijk om individuele leertrajecten 

aan te bieden. 

Lesmateriaal, maar ook promotiema

teriaal, schoolreglementen en andere 

informatie op papier, worden nu zoveel 

mogelijk digitaal aangeleverd. Uiteraard 

zonder die groep van mensen te verge

ten die niet mee is met met de digitale 

evolutie. 

Minder KOPieS
Jaarlijks worden in het Stedelijk  

Onderwijs 41 miljoen kopieën gemaakt. 

Dat zijn 788 kopieën per leerling. Een 

campagne moet scholen aanzetten 

tot kleine gedragsaanpassingen om de 

papierberg te verkleinen.

tABLetKLASSen
Sinds september 2012 heeft elke secun

daire school en elk centrum voor deel

tijds onderwijs een mobiele iPadklas. Er 

werden 1.000 tablets aangekocht. De 

schoolteams kunnen zelf bepalen hoe 

met de iPadklas wordt omgegaan. Ze 

worden daarbij ondersteund en krijgen 

specifieke vormingen. Voor alle vragen 

en informatie over digitaal lesmateriaal 

werd het Eilabcentrum opgericht. 

 enquête 

 
 
Parabolen berekenen met Angrybirds? Interactieve toetsen 
tijdens de les? Examenvragen laten voorlezen bij dyslexie? 
Het Stedelijk Lyceum deed een grootschalige enquête na 
één jaar werken met tablets in de klas.

van de  
leerkrachten 
gebruikt elke 

week een 
tablet tijdens 

de les

20%
van de  

leerlingen 
kan thuis een 

tablet  
gebruiken 
van een 

gezinslid of 
vriend

60%
van de  

leerlingen 
gebruikte 
nog nooit 
een tablet 

tijdens de les

8%
van de  

leerkrachten 
vindt dat 
tablets in 

de klas het 
onderwijs 

van de  
toekomst is

50%

 1
ScHOOljAAr tAbletS

1.000 
tAbletS

7.500 
leerlINGeN

1.500 
leerkrAcHteN

“we maken ons geen illusies. een 
papierloze school bestaat niet. 
kopies blijven nodig, maar we 
moeten ze doordacht gebruiken 
en enkel maken als ze een echte 

meerwaarde zijn.” 

tom bombeke,  

Ict-manager Stedelijk Onderwijs
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iedereen welkom

SOCiAAL BeLeid
De sociale dienst van het Stedelijk 

Onderwijs geeft ondersteuning aan 

directeurs die veel te maken krijgen met 

betalingsproblemen bij ouders. Maar 

ook leerkrachten kunnen er terecht voor 

advies rond signalen van armoede of 

navormingen. De dienst wil stedelijke 

scholen sterker maken in hun eigen 

sociaal beleid. Er wordt gekeken naar de 

financiële draagkracht van een school 

en hoe het team een betere debiteuren

opvolging in de toekomst kan voorzien.

 
 “kinderen mogen nooit de dupe 

zijn van onbetaalde schoolfacturen. 
Maar ook voor de directie is het een 
bijkomende zorg om achter onbetaalde 
rekeningen aan te moeten zitten. Wij 
helpen ouders met financiële problemen 
en kijken of ze al hun sociale rechten 
hebben uitgeput. We geven advies en 
bemiddelen met de school indien nodig. 
Anderzijds wijzen we ouders op hun 
verantwoordelijkheden.Onze aanpak 
resulteert in meer betaalde facturen.”

hilde nijs, sociale Dienst 

MAXiMuMfACtuur
In alle stedelijke kleuter en lagere scho

len en in de eerste graad van de middel

bare scholen is er een maximumfactuur. 

Ouders weten vooraf hoeveel de school 

zal kosten. Het Stedelijk Onderwijs gaat 

zeer kostenbewust te werk. 

nederLAndS Leren 
Met de kAAPtaallessen krijgen anders

talige ouders in de kleuter en lagere 

school van hun kind de kans om Ne

derlands te leren. De lessen zijn vooral 

gericht op thema’s als onderwijs en 

opvoeding. Heel wat stedelijke  

kleuter en lagere scholen maken er 

gebruik van. 

Brede SCHOOL
Het Stedelijk Onderwijs probeert zoveel 

mogelijk schoolgebouwen open te stel

len voor verenigingen. 

Op 23 maart 1808 krijgt Jan Frans Van de 

Gaer de toestemming om Frans, Vlaams, 

wiskunde en schrijven te onderwijzen.  

Hij is daarnaast ook erg actief in literaire 

kringen.

B
esefte jan frans Van de Gaer dat zijn eer-

ste les een gigantische stap betekende 

voor de toekomst van duizenden jonge 

Antwerpenaars? Allicht wel. Hij was ambiti-

eus en wilde investeren in de toekomst. Die 

toekomst lag volgens hem niet enkel bij de  

gegoede burgers. Arm of rijk, iedereen moet 

de kans krijgen om een succesvol leven uit 

te bouwen. twee eeuwen later zijn we daar bij 

het Stedelijk Onderwijs nog altijd rotsvast van  

overtuigd.

1808
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schOOlpOOrten Open  
BuIten schOOluren
Het Stedelijk Onderwijs stelt heel wat schoolgebouwen ter beschikking buiten de 

schooluren. Meer dan 12.000 keer per jaar maken sportverenigingen, organisaties 

en buurtverenigingen daar al gebruik van. Bovendien stellen we elk jaar meer loca

ties open en doen steeds meer verenigingen mee. 

* cIjFers 2012-2013

79 
LOCATIES

 79 schoolgebouwen 

zetten hun deuren open 

voor organisaties uit 

hun buurt. Dat aantal 

stijgt elk jaar. 

67 
ScHOleN

zijn betrokken bij een 
doorlopende terbe

schikkingstelling

30 
ScHOleN

doen beide

42 
ScHOleN

zijn betrokken bij 
een eenmalige 

terbeschikkingstelling

539
VErSCHILLENDE 

ACTIVITEITEN
Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen eenmalige 

activiteiten en doorlopende 

activiteiten. 

een eenmalige activiteit 
maakt één of een paar keer 
gebruik van een locatie. In 

totaal goed voor  
282 reserveringen. 

125
EENMALIG

een doorlopende activiteit 
gebruikt een lokaal tijdens 
een vast weerkerend mo-

ment, zo'n 30 keer per jaar. 
In totaal goed voor  

12.420 reserveringen.

414
DOOrLOPEND

“Onze schoolgebouwen, 

waaronder de turnzaal en de 

eetzaal met keuken, zijn vol-

ledig gerenoveerd. we stellen 

ze open voor verenigingen om 

er activiteiten te organiseren na 

de schooluren. Via een badge-

systeem kunnen we mensen 

toegang verlenen op de afge-

sproken tijdstippen zodat we 

niet meer met sleutels moeten 

werken.”

petra Van de Velde,  
directeur De leerexpert, biekorfstraat
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internationale  
werking

Het Stedelijk Onderwijs wil zijn leerlingen laten groeien tot 
wereldburgers die mee bouwen aan de stad van morgen. 
Schoolteams en leerlingen van het Stedelijk Onderwijs krijgen 
dan ook de kans om via diverse internationale projecten aan 
uitwisseling te doen.

tHinK GLOBAL, ACt LOCAL.
De kleuter en lagere scholen Hoedjes 

van Papier uit Deurne en De Vlinder

boom uit Borgerhout stapten samen 

met twee scholen uit Ierland en scholen 

uit Engeland, Mallorca en Slovenië in 

het Comeniusproject 'Think global, 

act local'. De thema’s afvalpreventie, 

energie, mobiliteit, gezonde voeding en 

water stonden centraal.

 “Is een internationaal 
uitwisselingsproject zoals Comenius 
voor kleuters al zinvol? Absoluut! 
kleuters worden zich ervan bewust dat 
er buiten hun beschermde wereldje 
toch nog veel meer is. Ze leren culturele 
informatie zoeken over hun eigen land 
en landen uit het partnership. Hun 
creativiteit wordt enorm gestimuleerd 
en hun betrokkenheid verhoogt 
zienderogen.”
Vera Van steenbergen,  
voormalig directeur kleuter- en lagere school 
hoedjes van papier

nAVOrMinG in Het BuitenLAnd
Elk jaar kunnen leerkrachten, directeurs 

en medewerkers van het Stedelijk On

derwijs met een Europese beurs navor

ming volgen ergens in Europa. 

 “Dankzij een Europese beurs 
bracht ik de eerste week van augustus 
door in Frankrijk: ik heb me laten 
onderdompelen in de Franse taal en kon 
tegelijk kennis op doen op pedagogisch 
vlak. Een geslaagde stage!”
Maya Verhoeven,  
leerkracht kleuter- en lagere school sportomundo

OP StAGe in SPAnje 
Leerlingen van het 6de jaar restaurant

keuken en 7de jaar wereldgastronomie 

van het Stedelijk Lyceum Lamorinière 

krijgen dankzij een Leonardo da Vinci

beurs de kans om enkele weken stage te 

lopen in het buitenland. Zo deden ze al 

ervaring op in verschillende restaurants 

in Altea (Spanje) en in Finland. Het was 

telkens een unieke ervaring voor de 

leerlingen. Eén leerling, Bjorn, kreeg 

zelfs een contract aangeboden op zijn 

stageplaats in Finland.

 “De stageplaatsen waren 
diep onder de indruk van de 
vakbekwaamheid van de leerlingen, 
enkele leerlingen hebben zelfs een 
jobaanbieding gekregen. Ze zijn niet 
enkel op vakgebied gegroeid, ook op 
sociaal en emotioneel vlak zijn ze enorm 
vooruit gegaan.”
luc Verstraeten,  
chef stedelijk lyceum lamorinière

tWinninG
10 leerkrachten gaven 2 weken 

les in partnerscholen in het 
Noordoosten van Marokko. Ze 
verbleven er in gastgezinnen 
en leerden er zo de culturele 
achtergrond kennen van een 
groot deel van de leerlingen uit 
hun klas in Antwerpen.
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Overzicht 
buitenlandse 
projecten
Alle actuele info vind je terug op 

www.stedelijkonderwijs.be/internationaal

36

comenius

36

Grundtvig

5

leonardo 
da Vinci

12

twinning 
marokko

10

Andere  
subsidies

29

 pArtNerlANDeN
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Samen school maken

Dat is ons motto! Het Stedelijk Onderwijs wil echt werk maken 
van participatie. betrokkenheid en participatie bepalen mee het 
succes van een school en de leerwinst van elke leerling.

duideLijK WederzijdS enGAGe-
Ment
Wie zich inschrijft in één van de 

stedelijke scholen tekent een enga

gementsverklaring. Hiermee vragen 

we engagement ten aanzien van ons 

schoolreglement, onze visie (pedago

gisch project) en manier van werken. 

SAMen Met OuderS 
Het is niet evident om ouders te 

bereiken en te betrekken bij het school

gebeuren. Vaak is taal en cultuur een 

grote barrière. Toch streven we naar een 

maximale ouderbetrokkenheid. 

Ouderverigingen

In elke school kan een ouderraad wor

den opgericht.  De oprichting ervan is 

zelfs verplicht wanneer ten minste tien 

procent van de ouders erom vraagt. Een 

ouderraad is een belangrijke schakel in 

“wij werken met een 

respoteam. respo staat voor 

responsabilisering. elke 

leerling of leerkracht kan 

lid worden. Samen met het 

schoolteam zorgen zij voor 

het samenleven op onze 

school. en dat werkt. 

Annemie de Merlier, directeur  

Stedelijk Lyceum PestalozziTussen acht onderwijzers en het stads

bestuur wordt een overeenkomst gesloten 

om arme kinderen te aanvaarden in privé

scholen op kosten van de stad. Jan Frans 

Van de Gaer is één van deze acht.

M
et een moderne onderwijsvisie, ge-

stoeld op ijzersterke basiswaarden, kie-

zen we resoluut voor de toekomst van 

elke Antwerpenaar. Daarbij geven we richting 

aan passies in een hartelijke sfeer. we dragen 

‘respect voor verschillen’ hoog in het vaandel. 

jan frans Van de Gaer deed wat wij vandaag nog 

altijd doen: durven investeren in mensen, hen 

uitdagen en een plaats in de maatschappij laten 

vinden. Ieder op zijn eigen manier, ieder met 

zijn eigen bagage. Samen met de ouders, het 

schoolteam en de buurt.

1810
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de communicatie tussen ouders en het 

schoolteam. 

Oudergroepen

Sommige scholen werken ook met een 

oudergroep. Hier wordt bijvoorbeeld in

formatie uitgewisseld over het Vlaamse 

onderwijssysteem, over de ontwikke

lingsfase van kinderen en hoe ze hun 

kind thuis kunnen stimuleren.

 “Als lid van de oudervereniging 
voel ik me nog meer verbonden met de 
school van Leon.” 

eva D'hondt, mama van leon en voorzitter van de 
oudervereniging Kleuter- en lagere school aan De 
stroom

Vadergroepen

In kleuter en lagere school De Horizon 

startten enkele vaders een vadergroep.  

 “Ook vaders zijn bezorgd over 
de kwaliteit van het onderwijs, de 
veiligheid op school en de gezondheid 
van hun kinderen. Daarom leek het 
ons een goed idee om zo veel mogelijk 
vaders te verzamelen die eens in de 
twee maanden brainstormen over wat 
er beter kan.” 

Mostafa en luc, initiatiefnemers van de vadergroep De 
horizon

Oudervereniging School aan de Stroom organiseert  
een snoeidag in de tuin van de school. 
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transparantie

VrAAG- en MeLdPunt
Het vraag en meldpunt moet de kwa

liteit van de dienstverlening verhogen. 

Alle vragen, suggesties, meldingen en 

klachten over diensten van het Stedelijk 

Onderwijs worden door de juiste mede

werkers behandeld en binnen een  

correcte doorlooptijd beantwoord.

interne Audit
Het Stedelijk Onderwijs heeft een 

onafhankelijke interne auditdienst. 

Interne audit helpt de organisatie bij het 

beoordelen en verbeteren van de kwa

liteit van het risico en controlebeheer 

en de beleidsprocessen. De dienst werkt 

onafhankelijk.

 

 “Mensen associëren een 
auditdienst vaak met bemoeienissen en 
met zaken als fraude. Nochtans komen 
we niet alleen als het misloopt: we 
werken het liefst proactief, zodat we 
tijdig kunnen helpen zoeken en inspelen 
op risico’s en opportuniteiten binnen de 
werking.”

hans Brosens, interne auditor
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Kwaliteit in elke klas

Alle stedelijke scholen, academies en centra streven naar kwaliteitsvol 

onderwijs in elke klas. Hiervoor kunnen zij rekenen op de permanente 

ondersteuning van de afdeling Onderwijsmanagement en de stuur

groep Integrale kwaliteitszorg. Ze begeleiden scholen voor, tijdens en 

na de doorlichtingen en organiseren visitaties in scholen. Zo kunnen 

ze de kwaliteitsgroei van elke school opvolgen. 

SCHOLen StAAn er niet ALLeen 
VOOr
Scholen, centra en academies krijgen op 

geregelde tijdstippen de inspectie over 

de vloer. Elke school moet actief aan de 

slag met de aanbevelingen en eventuele 

tekorten van een doorlichtingsverslag. 

Scholen met een gunstige beoordeling 

beperkt in de tijd of met een ongunstige 

beoordeling, krijgen hierbij begeleiding.

Met een schoolspecifiek verbetertraject 

krijgt de school de tijd om de tekorten 

weg te werken. Omdat het beleidsvoe

rend vermogen van een school cruciaal 

is, zet het Stedelijk Onderwijs daar sterk 

op in.

CiPO
De doorlichtingsverslagen geven heel 

wat informatie om mee aan de slag te 

gaan, in de eerste plaats voor de teams 

en de leidinggevenden, maar ook op 

organisatieniveau.

Met het CIPOinstrument kunnen alle 

stedelijke scholen op een uniforme wijze 

de aanbevelingen beter opvolgen en 

implementeren. Scholen kunnen de tool 

bovendien tussen doorlichtingen door 

gebruiken voor zelfevaluatie, interne 

audits en visitaties. Met het CIPOinstru

ment kunnen scholen van elkaar leren 

door good practices uit te wisselen. Antwerps burgemeester Van Ertborn richt 

de eerste stedelijke school voor arme jon

gens op aan de keizerstraat. Jan Frans Van 

de Gaer wordt directeur en geeft ook lezen, 

schrijven en rekenen aan 300 kinderen.

I
n april 1819 ging in Antwerpen plots de we-

reld open. De klas waar alles begon, bleek al 

gauw te klein voor de jongens, en niet veel 

later ook meisjes, die les wilden volgen. De 

stad investeerde in extra klassen en nieuwe 

scholen. Vandaag doen we dat meer dan ooit.  

Antwerpen groeit snel en de vraag naar  

kwalitatief onderwijs in de stad is groot.  te-

gen 2019 komen er meer dan 2.600 plaatsen 

bij in onze scholen. we bouwen en verbouwen 

en doen dat met de grootste zorg: onze scholen 

moeten uitblinken op vlak van duurzaamheid en  

innovatie. want ook dat is kiezen voor de toe-

komst. 

1819
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in een klas op leeftijd. Ze krijgen in de 

voormiddag een taalbad en in de namid

dag volgen ze gewoon de lessen met 

hun leeftijdsgenoten.” 

BeLeidS- en BeHeerSCyCLuS
Het Stedelijk Onderwijs werkt volgens 

een vaste beleids en beheerscyclus. 

Dat is veel meer dan een financieel 

instrumentarium.  Financiën worden 

gekoppeld aan een inhoudelijke plan

ning, de uitvoering én de evaluatie. Zo 

worden het bestuursakkoord van de stad 

Antwerpen en de doelstellingen van het 

Stedelijk Onderwijs systematisch gekop

peld aan de beschikbare middelen. Tege

lijk is dit een systeem om te zien of het 

Stedelijk Onderwijs zijn vooropgestelde 

doelen ook behaalt. Deze integrale bena

dering moet zorgen voor meer overzicht 

en inzicht in de effectiviteit van het 

beleid op de verschillende niveaus. 

Door deze geïntegreerde aanpak zorgen 

we er voor dat onze inspanningen 

maximaal renderen voor de cursisten en 

leerlingen.

Visitaties 
geven 

schoolteams 
een idee van 

hoe ver ze 
staan in de 
kwaliteits

ontwikkeling.

SAMen SCHOOL MAKen
Stedelijke kleuter en lagere school 

Alberreke kreeg een gunstig advies van 

de inspectie. Directeur Mireille Lauwyck 

legt uit hoe de hele school daar samen 

voor heeft gewerkt:

“Een gunstig advies is de verdienste van 

iedereen: het hele team voelt zich mee 

verantwoordelijk voor de schoolwerking. 

Elke leerkracht neemt ook deel aan een 

werkgroep. De andere teamleden wor

den stelselmatig op de hoogte gehou

den. Samen met het schoolteam stellen 

we een driejarenplan op: we houden 

onze doelen steeds voor ogen en stellen 

bij waar nodig.

“Iedereen is hier echt welkom”, meende 

de inspectie. Ze loofden ons handelings

gericht werken waarbij we ook de ou

ders betrekken. We vangen ook jaarlijks 

20 tot 30 kinderen op die geplaatst zijn 

door de jeugdrechter of die tijdelijk niet 

meer thuis wonen. Onze school neemt 

dan ook deel aan het ‘samen tot aan de 

meet’project. Zo komen anderstalige 

nieuwkomers zo vaak mogelijk terecht 

hocine trari, directeur kleuter- en 
lagere school De Kriebel
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enerGieBeSPArende MAAtreGeLen
Naast kleine besparende ingrepen zoals 

radiatorfolies, tochtstrippen voor ramen, 

tochtborstels voor deuren, isoleren van 

buizen, deurpompen of zoldervloerisola

tie worden in heel wat scholen ook grote 

renovatieprojecten uitgevoerd om onze 

gebouwen en installaties energiezuiniger 

te maken. Voor grote energiebesparende 

projecten (stookplaatsrenovatie, dakiso

latie, buitenschrijnwerk, relighting…) 

werkt het Stedelijk Onderwijs samen met 

netbeheerders Eandis en Infrax.

SenSiBiLiSerinG
Het moderniseren van onze infrastruc

tuur is belangrijk, maar niet voldoende. 

Het verminderen van het energie

verbruik of energiebehoefte moet 

minstens evenveel aandacht krijgen. 

Omdat daarvoor een gedragswijziging 

noodzakelijk is, lanceerde het Stedelijk 

Onderwijs een grote sensibiliserings

campagne in samenwerking met Eandis. 

Deze campagne spoort alle scholen aan 

om ramen en deuren te sluiten, lichten 

uit te doen, computers niet onnodig in 

standbymodus te laten staan en met 

de fiets naar school te komen. 

enerGieCOOLe SCHOLen
In september 2013 startten 12 piloot

scholen met een sensibiliseringsproject 

rond zuinig energieverbruik met als 

doelstelling 10% op de energiefactuur te 

besparen. Op minder dan een schooljaar 

tijd haalden ze hun doel en bespaar

den ze samen meer dan 80.000 euro 

aan energiekosten. Het project zal de 

volgende jaren uitgebreid worden naar 

andere scholen.

MOS-SCHOLen
Een 30tal stedelijke scholen organiseren 

systematisch milieuacties. Ze mogen 

zich MOSscholen noemen. De kleuter

en lagere school De kleurenboom 

sleepte recent de derde MOSvlag in de 

wacht. De school maakte ook een eigen 

moestuin. Die kwam er op initiatief van 

de leerlingenraad. Alle klassen gebrui

ken in de toekomst systematisch de 

moestuin: de kleuters doen dat samen 

met een verhaaltje van Jules.

We werken eraan

Het Stedelijk Onderwijs wil met zijn masterplan de schoolgebou-
wen optimaliseren zodat ze de doorlichtingen doorstaan. Het 
masterplan voorziet ook capaciteitsuitbreiding voor recent op-
gestarte scholen en staat garant voor brede scholen en heden-
daags onderwijs. we zijn volop bezig met een inhaalbeweging.

GOed OnderHOuden
Een inhaalbeweging moet de staat 

van het stedelijk scholenpatrimonium 

verbeteren. In heel wat scholen lopen 

kleine en grote herstellingswerken. Bij 

grote renovaties verhuizen de leerlingen 

tijdelijk naar een andere locatie of naar 

een mobiele school. 

De komende jaren zal extra ingezet 

worden op de veiligheid van school

gebouwen zodat ze de doorlichtingen 

doorstaan op het vlak van bewoonbaar

heid, brandveiligheid en hygiëne.

dOOrGrOeiCAPACiteit
Het aantal jongeren in Antwerpen 

neemt toe. Het Stedelijk Onderwijs 

creëerde de afgelopen jaren al duizen

den plaatsen in zijn kleuter en lagere 

scholen. Er werden een aantal nieuwe 

kleuter en lagere scholen opgericht. 

Deze groeien stapsgewijs uit tot volwaar

dige basisscholen. 

“Het waren leerlingen yano en 

jasper die samen met de groene 

juf de moestuin realiseerden. 

ze berekenden alles zelf: welke 

groenten onderhoudsvriendelijk 

zijn, wanneer ze geoogst en 

geplant moeten worden.”

martine Van der meulen, waarnemend 
directeur De kleurenboom

“De renovatie van onze school 

duurde twee jaar. toen de 

leerlingen en leerkrachten hier 

voor het eerst terug kwamen, 

hadden ze een wauw-gevoel." 

marc plichart, directeur kleuter- en lagere 
school crea 16
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Onze medewerkers

Het Stedelijk Onderwijs is een heel diverse organisatie. Mensen met 

zeer uiteenlopende functies, taken en talenten zorgen er samen voor 

dat bijna 55.000 klanten op een performante manier onderwijs krij

gen. Grosso modo worden de medewerkers opgesplitst in twee  

categorieën: het gesubsidieerd en het nietgesubsidieerd personeel. 

Het gesubsidieerd personeel wordt betaald door Vlaanderen. 

Na een zeer korte maar succesvolle carrière 

als eerste Antwerpse onderwijzer en direc

teur overlijdt Jan Frans Van de Gaer op 14 

december 1820. Hij wordt in tal van docu

menten geroemd en als voorbeeld gesteld.

W
at bijna twee eeuwen geleden be-

gon als het project van een begees-

terde onderwijzer is vandaag uitge-

groeid tot een vurig verhaal van duizenden  

medewerkers. toch zien we er verrassend  

gewoon uit en houden we het graag con-

creet en praktisch. we zijn alert, kritisch en 

voortdurend op zoek naar manieren waar-

op het beter kan. Ook voor ons geldt dat 

leren nooit ophoudt. want het Stedelijk  

Onderwijs, dat is inspiratie voor ’t leven.

1820

792

168

624

PERSONEEL 5.770

1.452

4.318

GESUBSIDIEERD
NIET

GESUBSIDIEERD
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Verhaal  
Van Mensen

School maken is een verhaal van 

mensen. Leerkrachten, poetsper

soneel, projectleiders, directies, 

administratieve medewerkers… 

ieder heeft zijn of haar verhaal.

“we proberen er alles aan te doen om onze 

leerlingen vooruit te helpen, ondanks hun 

vaak complexe thuissituatie. Ik wil dat ieder-

een zo positief mogelijk naar onze leerlingen 

kijkt. Dat is - gezien de perceptie in postcode 

2060 - vaak niet het geval. Onze slogan is dan 

ook ‘Iedereen in beeld, niemand uit beeld.’”

Hedwige lefeber, directeur 
Stedelijk lyceum lange beeldekens

“Het is super om kleuters binnen 

te krijgen in september en in juni 

kinderen te zien die al zoveel meer 

kunnen. Als leerkracht krijg je veel 

vrijheid en mag je creatief zijn. Dat is 

ook nodig om met 25 verschillende 

individuutjes op een gepaste manier 

aan het werk te gaan.”

Anneke currinckx, leerkracht stedelijke lagere 
school De Spiegel

“Sommigen verklaarden me gek toen 

ik enkele jaren na mijn pensioen terug-

keerde. maar ik krijg ook veel  

appreciatie van collega’s én van de 

leerlingen. Ik voel me nuttig.” 

marcel Noens, vrijwilliger bij De leerexpert in de 
begijnenvest

“Ik kreeg de kans om directeur 

te worden in prins Dries. Ik 

voelde me er vanaf het eerste 

moment op mijn plaats dankzij 

de vriendelijke ontvangst van 

alle collega´s. Ondertussen 

is de school me heel eigen 

geworden. waarschijnlijk ook 

omdat ik meer tijd op school 

heb doorgebracht dan thuis de 

laatste maanden. Als star-

tende directeur kom je in een 

absolute wervelstorm terecht. 

Het is niet uit te leggen hoe 

breed het takenpakket is. 

Gelukkig kon ik steunen op de 

directies van onze scholenge-

meenschap en hun ervaring. 

laura baaijens, directeur kleuter- en 
lagere school prins Dries

“Ik krijg bij het Stedelijk Onderwijs 

de ruimte om te experimenteren met 

innovatief competentiegericht onder-

wijs. Dat is mijn stokpaardje. Ik ont-

wikkelde mijn eigen methodiek met 

medewerking van o.a. een docent 

onderwijskunde en de talentmanager 

van een groot petro chemisch bedr ijf. 

De bekroning met de koningin pao-

laprijs voor onderwijs was een mooie 

erkenning." 

mike Verbeeck, leerkracht in Stedelijk lyceum 
meir

“Ik babbel graag met mensen, ik zou 

dus nooit functioneren in een leeg-

staand kantoorgebouw of zo. Hier op 

school is altijd wat te beleven: de kin-

deren hebben vragen, de leerkrachten 

en directie zijn zeer aanspreekbaar. Dat 

maakt het werken zeer leuk. Anders 

zou ik het ook geen 28 jaar volhou-

den!”

liane Simons, poetsvrouw  
stedelijke kleuter-en lagere school crea 16
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Contact

SCHOLen, ACAdeMieS en CentrA 
Informatie over alle scholen, academies en 

centra van het Stedelijk Onderwijs vind je 

via de website:

www.stedelijkonderwijs.be

SerViCe- en COördinAtieCentruM
De bedrijfsdirecteur en de ondersteunende 

afdelingen zijn gehuisvest in:

Lange Gasthuisstraat 15 

2000 Antwerpen

0800 23 019 of 03 338 33 14

info@so.antwerpen.be

elke schooldag open van 8.30 uur tot 17 uur

StedeLijK CLB
Lange Gasthuisstraat 24

2000 Antwerpen

03 206 13 11

clb@so.antwerpen.be

WerKen Bij Het StedeLijK OnderWijS
Solliciteren kan via 

www.stedelijkonderwijs.be/jobs
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