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Internaat Keerbergen, gelegen aan de Vlieghavenlaan 18 in Keerbergen, sluit op 30
juni 2019 de deuren.

INTERNAAT KEERBERGEN SLUIT DE DEUREN
Internaat Keerbergen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
gaat dicht. Dat heeft de Raad van Bestuur van Scholengroep 5, de groep
waartoe het internaat behoort, besloten. In Internaat Keerbergen verblijven 53
kinderen.
“Het betreft een toekomstgerichte beslissing. Met de grote hervorming van het
secundair onderwijs voor de deur, willen we zoveel mogelijk geld, personeel en
gebouwen daarvoor benutten. Daarnaast daalde het aantal kinderen in het internaat
jaar na jaar. Hierdoor kwam de personeelsformatie, door de overheid berekend
volgens het aantal internen, onder druk te staan. Ook moesten de scholen elk jaar de
werkingsmiddelen aanvullen. Met de sluiting van het internaat krijgt de campus nu
alle kansen om voluit te anticiperen op de onderwijsvernieuwing”, verduidelijkt Geert
Van Hoof, algemeen directeur van Scholengroep 5.
Deze week ontvingen de internen van Internaat Keerbergen een brief waarin de
sluiting werd meegedeeld. “We hebben de ouders onmiddellijk na de beslissing van
de Raad van Bestuur hierover ook persoonlijk opgebeld, omdat we beseffen dat
sommigen op zoek moeten gaan naar een nieuw internaat. De kinderen kregen
samen het nieuws te horen, in het bijzijn van hun opvoeders. Ze blijven uiteraard van
harte welkom in onze scholen, maar kunnen vanaf volgend schooljaar niet langer op
de campus overnachten”, zegt Kurt Hofman, directeur van GO! Atheneum
Keerbergen.
Hiermee komt er een einde aan een stukje campusgeschiedenis. “Het internaat is zo
oud als de campus zelf. Het heeft de campus, samen met de scholen, mee
opgebouwd. Ik wil Johan Andries, sinds jaar en dag beheerder van het internaat, en
zijn team heel erg bedanken voor al hun inzet en engagement. Ze bezorgden vele
kinderen mooie internaatjaren!”, zegt algemeen directeur Geert Van Hoof.
“De motivatie tot dit besluit ligt dan ook elders”, zegt Kurt Hofman. “We kiezen voor
de vlucht vooruit. Het aantal leerlingen secundair onderwijs op onze campus neemt
toe. De onderwijshervorming gaat eerstdaags van start. We willen nu dus alle
beschikbare middelen benutten voor een bloeiende onderwijsontwikkeling. De
internaatgebouwen zijn nog in goede staat. Ze krijgen een tweede leven als
onderwijsgebouwen met nieuwe, modern uitgeruste klaslokalen.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Hofman, tel. 015 23 49
33
Internaat Keerbergen is een internaat van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen één van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO!
onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van
Hoof.

