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Inforonde	  maart	  2015	  

voor	  ouders	  en	  leerlingen	  
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Wat?	  
•  1	  september	  2016	  
•  einde	  VTI,	  VHTI,	  SVI,	  HEMACO	  
•  start	  Óscar	  Romerocollege	  
•  alle	  leerlingen	  1ste	  graad:	  in	  1	  school/	  campus	  
•  herlokaliseren	  studierichLngen	  2de/3de	  graad	  
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Waarom?	  
•  oude	  (19de	  eeuwse),	  kunstmaLge	  grenzen	  tussen	  
scholen	  en	  onderwijsvormen	  (aso,	  tso,	  bso)	  begraven	  

•  “leerlingprofiel”gedreven	  school:	  doorstroming	  hoger	  
onderwijs	  ><	  arbeidsmarkt	  per	  belangstellingsgebied	  

•  betere	  oriëntering	  van	  de	  leerlingen	  (geen	  
schooldrempels)	  

•  gelijkwaardigheid	  alle	  studierichLngen	  
•  samenwerken	  in	  het	  belang	  van	  de	  leerlingen	  
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Wat	  voorafging	  
•  invoering	  gemengd	  onderwijs	  1995	  
•  fusie	  inrichtende	  machten	  college	  &	  VincenLus	  
•  dubbel	  aanbod	  in	  BaO	  en	  aso	  (HMC/SVI)	  
•  tendens	  tot	  bestuurlijke	  schaalvergroLng	  
•  maatschappelijke	  druk	  hervorming	  SO	  
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Sleutelmomenten	  
•  2010:	  raad	  van	  bestuur	  COVI	  	  beslist	  tot	  
integraLe	  (wegwerken	  dubbel	  aanbod)	  

•  visie	  VVKSO	  toekomst	  SO:	  herindeling	  
studierichLngen	  in	  belangstellingsgebieden	  i.p.v.	  
onderwijsvormen	  

•  2012:	  aansluiLng	  VTI	  (fusie	  VTI/COVI	  op	  1/1/2015)	  
•  1/1/2015:	  “vzw	  Óscar	  Romerocollege”	  is	  een	  feit	  

6	  



Kansen	  
•  gelijkgezinde	  visie	  direcLecomité	  
•  posiLef	  project	  met	  inhoud	  en	  visie	  (zonder	  
dwang)	  

•  inplanLng	  campussen	  (op	  wandelafstand)	  
•  “integreren”:	  maatschappelijke	  kijk	  op	  
wegwerken	  bescho*en	  tussen	  aso,	  tso,	  bso	  
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	  	  Visie	  VVKSO:het	  conLnuüm	  	  	  
StudierichLngen	  reorganiseren	  per	  belangstellingsgebied	  
van	  algemeen/abstract	  >	  specifiek/concreet	  
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Onze	  missie	  
•  kwaliteitsvol	  onderwijs	  
•  zorgzame	  school	  
•  christelijke	  idenLteit	  -‐	  in	  dialoog	  
•  de	  leerling	  centraal	  

9	  



Onze	  naam	  
Óscar	  Romero:	  	  

§  moderne	  martelaar	  uit	  de	  katholieke	  kerk	  
§  bevrijding,	  ontvoogding,	  sociale	  bewogenheid	  
§  de	  ‘wereldkerk’	  
§  inspirerende	  figuur	  (cf	  bezoek/	  getuigenis	  Mgr	  Delgado	  okt	  
2014)	  
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Wie	  was	  Mgr.	  Romero?	  
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•  1917-‐	  1980	  
•  aartsbisschop	  El	  Salvador	  
•  vermoord	  op	  24	  maart	  1980	  

door	  rechtse	  doodseskaders	  
•  zaligverklaring	  op	  23	  mei	  2015	  
	  



Bezoek	  Mgr.	  Delgado,	  privé-‐
secretaris	  Óscar	  Romero,	   	  

	  16	  sept	  2014	  
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ERE-‐	  
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Onze	  school	  
“college”:	  

§  1	  idenLteit	  voor	  aso,	  bso,	  tso	  
§  gelijkwaardigheid	  alle	  studierichLngen	  
§  universele	  term	  voor	  onderwijsinstelling	  
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Ons	  beeldmerk:	  bouwstenen,	  ster,	  kruis,	  mozaïek	  



Ons	  project	  
•  onderwijs	  èn	  vorming	  voor	  elk	  talent	  
•  objecLeve	  oriëntering	  van	  leerlingen	  
•  respect,	  verdraagzaamheid	  en	  gelijkwaardigheid	  
•  de	  lat	  hoog	  voor	  alle	  leerlingen	  
•  laagdrempelige	  begeleiding	  
•  aangenaam	  leer-‐	  en	  leeilimaat	  
•  verbondenheid	  en	  gastvrijheid	  
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Ons	  aanbod	  

•  één	  eerste	  graad	  	  
•  één	  campus	  –	  uitz.:	  lessen	  techniek	  
•  behoud	  bestaande	  basisopLes	  en	  klassen	  
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Ons	  aanbod	  
•  4	  domeinen	  in	  2de	  en	  3de	  graad	  (+	  CLW):	  eigen	  	  invulling	  
•  behoud	  bestaande	  studierichLngen	  
•  herlokaliseren	  studierichLngen	  op	  de	  campussen	  

Noordlaan,	  Van	  Duyse	  en	  Van	  Winckel	  
•  indeling	  studierichLngen	  	  

o  van	  algemeen/	  abstract	  tot	  specifiek/	  concreet	  
o  van	  doorstromingsgericht	  (hoger	  onderwijs)	  tot	  
arbeidsmarktgericht	  
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Herindeling?	  
Binnen	  eenzelfde	  domein/	  belangstellingsgebied	  zowel	  
de	  aso-‐richLngen	  als	  de	  tso-‐	  en	  bso-‐	  richLngen,	  bv.	  
•  econ	  &	  organ:	  economie-‐wiskunde	  +	  handel	  +	  
kantoor,	  …	  

•  taal	  en	  exacte	  wet.:	  wetenschappen-‐wisk	  +	  techniek-‐
wetensch	  
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Domeinen	  en	  aantallen	  
•  Eerste	  graad 	   	   	   	   	   	   	   	  ca	  900	  lln	  
•  Economie	  en	  organisaLe 	   	   	   	  ca	  400	  lln	  
•  Taal	  en	  exacte	  wetenschappen	   	  ca	  600	  lln	  
•  Techniek	  en	  engineering	  	   	   	   	  ca	  450	  lln	  
•  Welzijn	  en	  maatschappij 	   	   	   	  ca	  700	  lln	  
•  Leren	  en	  werken	   	   	   	   	   	   	  ca	  200	  lln	  
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Domeinen	  en	  lokalen	  
•  Eerste	  graad:	  campus	  Nachtegaal 	   	   	   	   	  	  
•  Economie	  en	  organisaLe:	  campus	  Van	  Duyse	  	  
•  Taal	  en	  exacte	  wetenschappen:	  campus	  Noordlaan	  	  	  
•  Techniek	  en	  engineering:	  campus	  Van	  Winckel 	   	  	  
•  Welzijn	  en	  maatschappij:	  campus	  Van	  Duyse	  
•  Leren	  en	  werken:	  campus	  Trefpunt	   	   	   	  	  
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Groot	  maar	  toch	  nabij	  
•  bestuurlijke	  schaalvergroLng	  
–  efficiëntere	  inzet	  van	  middelen	  en	  experLse	  
–  professionalisering	  
–  één	  gemeenschappelijke	  pedagogische	  visie	  

•  beheersbare	  school-‐enLteiten	  
–  400	  tot	  max	  900	  lln	  
–  eigen	  direcLe	  en	  werking	  
–  eigen	  campus	  
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DirecLes	  SO	  
•  Eerste	  graad:	  Nele	  Van	  de	  Maele	  /	  Karine	  De	  Keyser	  
•  Economie	  en	  organisaLe:	  Bea	  Ardans	  
•  Welzijn	  en	  maatschappij:	  Tomas	  De	  Wilde	  en	  -‐-‐-‐	  (?)	  
•  Techniek	  en	  engineering:	  Guido	  Van	  Lysebesens/	  Jan	  Van	  den	  Berge	  
•  Taal	  &	  exacte	  wetenschappen:	  -‐-‐-‐	  (?)	  
•  Leren	  en	  werken:	  Johan	  De	  Lathouwer	  
•  Pedagogisch	  directeur:	  Patrick	  De	  Smet	  
•  Directeur	  ondersteunende	  diensten:	  Armand	  De	  Raedt	  
•  Algemeen	  directeur:	  Hans	  Vanhulle	  
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Planning	  
Voorbereiding:	  2013-‐2016	  
Uitrol:	  1/9/2016	  over	  heel	  de	  lijn	  
Schooljaar	  2016-‐17:	  behoud	  klassen	  binnen	  de	  
graad	  
Noot:	  behoud	  adm.	  structuur	  (=	  huidige	  instellingen)	  voor	  de	  
overheid	  >>>	  ORC	  1,	  ORC	  2,	  ORC	  3,	  …	  
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DANK	  VOOR	  UW	  AANDACHT	  


