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Stedelijk Onderwijs geeft startschot van 
viering 200-jarig bestaan 
 
In april 2019 zal het precies 200 jaar geleden zijn dat de eerste stedelijke school van Antwerpen de 
deuren opende. Het toenmalige stadsbestuur wilde met dit initiatief gratis onderwijs aanbieden 
aan ‘arme jongens’. Intussen telt het Stedelijk Onderwijs 116 scholen, academies en centra voor 
volwassenenonderwijs, werken er meer dan 6.500 mensen en volgen er om en bij de 55.000 
leerlingen en cursisten les. 
 
Een heel schooljaar lang brengt het Stedelijk Onderwijs zijn boeiende geschiedenis onder de 
aandacht van leerlingen, medewerkers én de Antwerpenaren. Zo vind je op de website een 
interactieve tijdlijn, historische stadskaarten en een ‘wall of fame’ met bekende oud-leerlingen. 
Met de Erfgoed-app kan iedereen gratis enkele stadswandelingen of een fietstocht doen. Voor het 
(oud-)personeel is er een groot retrobal in januari in de Waagnatie. Het feestjaar sluit af met het 
Festival van het Stedelijk Onderwijs in Park Spoor Noord op zaterdag 8 juni 2019: een gratis feest 
voor iedereen met optredens, sprekers, foodtrucks, kinderanimatie en nog veel meer. 
 
Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur: “De historiek van onze organisatie illustreert mooi hoe het belang van 
onderwijs de voorbije 2 eeuwen is geëvolueerd. 200 jaar geleden startte de stad met onderwijs voor arme 
jongens. Een nobel doel, maar de meisjes moesten nog jaren wachten vooraleer ze volwaardig onderwijs 
konden genieten. Op de tijdlijn zie je hoe de emancipate van verschillende sociale groepen hand in hand gaat 
met het onderwijs dat ze krijgen. Als er iets is dat we uit onze geschiedenis kunnen leren, dan is het wel dat 
iedereen goed onderwijs verdient en dat onderwijs gemaakt wordt door gedreven mensen die durven 
vernieuwen, zowel aan de kant van het beleid als op de klasvloer.” 
 
Claude Marinower, schepen van Onderwijs en voorzitter Stedelijk Onderwijs: “Nu 200 jaar jong zijn we met ons 
Stedelijk Onderwijs nog steeds dynamisch en staan we klaar voor de toekomst en de grote uitdagingen in 
Antwerpen. Dit is vooral het feest van onze 6.500 medewerkers en alle gepensioneerden die samen elke dag 
Stedelijk Onderwijs maken.” 
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“Hier woont een dromer” 

Bij de start van het schooljaar kregen alle medewerkers, leerlingen en cursisten een raamposter, met de vraag 
om die thuis voor het raam of aan de deur te hangen. De boodschap luidt: ‘Hier woont een dromer’ met 
baseline ‘Al 200 jaar maken wij dromen waar’, een verwijzing naar de droom van het Stedelijk Onderwijs om 
‘iedereen helemaal op zijn plek’ te krijgen. Met de raamposters maken we die droom in de hele stad zichtbaar. 
Halverwege het schooljaar mag iedereen de poster omdraaien om reclame te maken voor het Festival op 8 
juni. 
 
 

  
 

 

200 jaar Stedelijk Onderwijs in de klas 

Een onderwijsorganisatie gaat natuurlijk in de eerste plaats in de klas aan de slag met zijn 
geschiedenis. Elke school kan vrij kiezen hoe ze dat doet. Als aanzet ontwikkelde het Stedelijk 
Onderwijs voor zijn basis- en secundaire scholen en voor de NT2-klassen specifieke lespakketten 
rond het thema 200 jaar Stedelijk Onderwijs. Met daarin een bundel voor de leerlingen, een 
handleiding voor de leerkracht, beleefkoffers (basis) en audiovisueel materiaal. 
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200 jaar Stedelijk Onderwijs online: stedelijkonderwijs.be/200jaar 

200 jaar Online: Tijdlijn 

Op stedelijkonderwijs.be/200jaar vind je een interactieve tijdlijn, met daarop de meest markante 
feiten en evoluties van de voorbije 200 jaar. Met veel foto’s, videogetuigenissen en 
geluidsfragmenten. 
De items op de tijdlijn zijn ingedeeld in 5 clusters, elk met een eigen kleur: gebouwen en 
infrastructuur (donkergroen), mensen (geel), studieaanbod en leerlingen (lichtgroen), beleid 
(lichtblauw), leven in de klas (rood), midden in de samenleving (oranje). 
 
Enkele voorbeelden uit de Tijdlijn: 
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200 jaar Online: stadskaarten 

Op de website vind je stadskaarten van 1819 tot nu: om de 25 jaar een nieuwe kaart met daarop de 
stedelijke scholen aangeduid. Zo kan je de evolutie zien van het stedelijk onderwijs in Antwerpen. De 
kaarten kan je als pdf downloaden, waarna je kan inzoomen. Een voorbeeld uit 1944: 
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200 jaar Online: Wall of Fame 
 
Last but not least sieren 90 bekende oud-leerlingen van het Stedelijk Onderwijs de Wall of Fame: 
artiesten als Laura Tesoro en Salahdine Ibnou Kacemi (SLM), acteurs Matthias Schoenaerts en 
Nathalie Meskens, professoren Rik Pinxten en Sara Bals, journalist Stefan Blommaert, voetballer 
Moussa Dembelé of atlete Tia Hellebaut om er maar enkele te noemen: allemaal sleten ze ooit hun 
broek of rok op de schoolbanken van het Stedelijk Onderwijs. 
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200 jaar Stedelijk Onderwijs: op wandel of fietstocht door de stad 

Samen met vzw Geheugen Collectief ontwikkelde het Stedelijk Onderwijs 4 interactieve wandelingen 
en een fietstocht rond het thema onderwijs, gelinkt aan onze scholen en geografisch geclusterd: 
wandelingen in het historisch centrum van Antwerpen, Borgerhout/2060, Berchem/2018 en Kiel, 
fietstocht in Deurne. Je vindt ze op de ErfgoedApp, die is gratis te downloaden via App Store of Play 
Store. Meer info op stedelijkonderwijs.be/200jaar. 
 

 
 
De wandeling door het historisch centrum van Antwerpen wordt ook aangeboden door 
een stadsgids. Aan de hand van een 2 uur durende wandeling leidt stadsgids Rita Gruloos groepen 
langs de belangrijkste punten uit de geschiedenis van het Stedelijk Onderwijs in het centrum van 
Antwerpen. Alle info op stedelijkonderwijs.be/200jaar. 
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200 jaar Stedelijk Onderwijs: belevingsruimte in het Maagdenhuis 

Speciaal voor de 200ste verjaardag van het Stedelijk Onderwijs verhuist Omusa (Onderwijsmuseum 
Antwerpen) naar het Maagdenhuismuseum in het centrum van Antwerpen én werd het in een nieuw 
jasje gestoken. Van oktober 2018 tot juni 2019 kan je het onderwijs van vroeger ervaren in 
de belevingsruimte van het Stedelijk Onderwijs in het Maagdenhuismuseum. 
De ruimte is in eerste instantie gericht op leerlingen (buitengewoon) basisonderwijs. Klassen van het 
Stedelijk Onderwijs krijgen voorrang om de ruimte bezoeken, maar in het najaar zal de ruimte ook 
opengesteld worden voor andere schoolnetten. Meer info hierover volgt later op 
stedelijkonderwijs.be/200jaar. 
 

 
 

200 jaar Stedelijk Onderwijs: retrobal  voor (oud-)personeel  

6.500 medewerkers, zowel leerkrachten en directies als ondersteunend personeel, maken de dienst 
uit bij het Stedelijk Onderwijs. Om hen tijdens dit feestjaar extra in de bloemetjes te zetten krijgt het 
jaarlijkse personeelsfeest voor de gelegenhied een retro make-over. De Waagnatie wordt het decor 
waar duizenden medewerkers en oud-medewerkers de verjaardag van het Stedelijk Onderwijs 
vieren. Oud-medewerkers die graag willen komen, kunnen vanaf november inschrijven via de 
website. 
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Festival van het Stedelijk Onderwijs  op 8 juni als afsluiter van feestjaar 

Op 8 juni sluit het Stedelijk Onderwijs het feest(school)jaar af met een groot festival in Park Spoor 
Noord: een echt familiefestival, met een programma voor jong en oud, waarmee het Stedelijk 
Onderwijs toont waar het voor staat en naar de toekomst kijkt. Iedereen kan er genieten van 
optredens (o.a. artiesten van onze Wall of Fame), animatie, spraakmakende ‘talks’, lekker eten en 
drinken en nog veel meer. Het volledige programma wordt bekendgemaakt in het voorjaar van 2019. 
 
 

 
 
 
Over Stedelijk Onderwijs 
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 
talenten en sociale vaardigheden te ontwikkelen. 6500 leerkrachten, ondersteunende medewerkers 
en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen daarbij. Onze droom is iedereen helemaal op 
zijn plek krijgen. Stedelijk Onderwijs begeleidt het leerproces van kinderen, jongeren en volwassenen 
in 116 kleuter-, lagere en middelbare scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs, 
verspreid over 183 locaties in Antwerpen. 
 
EINDE PERSBERICHT 
 
Perscontact en aanvragen voor interviews: Veerle Heyvaert 0473 81 38 96 – 
veerle.heyvaert@so.antwerpen.be 
 
 
 


