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Arcadia Kick-Off 29 augustus 2019  

Speech door Lorraine Patry en Rudi Aerts 

We leven in een VUCA wereld 

Volatile  volatiel meer verandering 

Uncertain  onzeker wat brengt de toekomst? 

Complex  complex  meerdere beslissingsfactoren 

Ambigious  ambigu geen juist antwoord 

 

Denk aan wervelwinden die teweeggebracht zijn door de 

Ubers, Booking.com en andere Deliveroo’s die gevestigde 
waarden in supersnel tempo hebben aangevallen. 

En ook het schoollandschap heeft te maken met verschillende 

aandachtspunten. De kranten staan momenteel vol met 

berichten over lerarentekorten, kwaliteitsonderzoeken, 

eindtermen 1e graad secundair, al dan niet moderniseringen, 

nieuw inschrijvingsdecreet en noem maar op. 

Er is maar één strategie die op al deze uitdagingen een 

voldoende antwoord kan bieden: in managementtermen “stel 
uw klant centraal”. Voor ons “Stel de leerling centraal”. 

En daarom wil ik vooreerst de leerlingen en 

vertegenwoordigers van de leerlingenraden van harte welkom 

heten.  

En natuurlijk onze leerkrachten, het is fijn om te zien hoe talrijk 

jullie naar hier zijn gekomen.  

Welkom ook aan onze directieteams, mijn collega-leden van de 

Raad van Bestuur en aan alle vertegenwoordigers van de 

schoolomgeving (schoolraden, ouderraden, vrijgestelden van 

de vakbonden, voormalige leden van de raden van bestuur van 

onze scholen). 
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En een bijzonder warm welkom aan alle 

hoogwaardigheidsbekleders: burgemeesters, schepenen en 

gemeentebestuurders, vertegenwoordigers van het 

Aartsbisdom Mechelen-Brussel en Bisdom Antwerpen en al 

onze erfpachtgevers. 

En in het bijzonder dhr Jan Meers, voorzitter Qrios, dhrn Guido 

François en Peter Op’t Eynde die het Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen vertegenwoordigen en dhr Patrick Poelmans, 

administrateur-generaal van het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten – AGODI 

Verontschuldigd zijn de vertegenwoordigers van Agion. 

Ik mag bij deze expliciet mevrouw Crevits, onze Vlaams 

Minister van Onderwijs, verontschuldigen. Zij wenst Arcadia per 

mail alle succes toe. 

En natuurlijk welkom aan al degenen die ik zonet vergeten ben 

op te noemen. 

 

We stellen de leerling centraal. 

Dit is altijd de leidraad geweest bij de uitwerking van dit 

bijzondere project, het samenbrengen van 13 scholen (negen 

basisscholen en 4 secundaire scholen) onder één en hetzelfde 

bestuur. 

Want samen staan veel sterker in deze VUCA-wereld en 

hebben we meer mogelijkheden om onze leerlingen centraal 

te stellen. En niet zomaar vrijblijvend, maar met een duidelijk 

doel: samen school maken om “elk kind te laten schitteren, om 
alle talenten tot ontplooiing te laten komen” 

Vandaag vieren we feest. We, dat zijn alle mensen hier 

tezamen die een hart voor het onderwijs hebben. En feest, 

want we houden Arcadia boven de doopvont.  
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Jullie behoren vanaf nu tot een groep van 900 personeelsleden 

die samen werken om 6500 leerlingen te laten schitteren in 

dertien scholen. Toch wel iets uniek. En dat doen jullie vanaf 1 

september 2019 onder één schoolbestuur, ipv 10.  

Eén schoolbestuur wil zeggen: méér scholen onder één 

bestuur, maar geen grotere of minder scholen. Elke school 

behoudt haar pedagogisch project maar werken samen in 

lokale verankering. Enkel een aantal algemene diensten zullen 

centraal geleid worden. Daarover straks meer.  

Een nieuwe organisatiestructuur moet zichtbaar aanwezig zijn. 

Daarom zullen we vanaf nu dit logo gebruiken. 

Een logo dat een stukje wil uitdrukken wie we zijn of beter 

gezegd wie we in de toekomst willen zijn, een logo dat in 

sterke mate onze missie en visie moet weerspiegelen, ons DNA. 

We willen al van in de kleuterklas de leerlingen laten groeien: 

niet alleen zorgen dat ze groot worden maar dat ze uitgroeien 

tot creatieve, zelfstandig jonge mensen die weten wat ze willen 

en waar ze voor staan. 

Daartoe moeten we ze een brede kijk geven op wat de wereld 

hen te bieden heeft om hen uiteindelijk, als het vliegertje 

volledig gevormd is, los te laten. Dan menen we dat ze 

voldoende voorbereid zijn om de wereld in te worden gestuurd. 

We kunnen ze dan lanceren.  

Hopelijk gaan ze dan hun eigen weg: op de arbeidsmarkt of 

stromen ze door naar het hoger onderwijs. 

En dit logo brengt dit gedachtengoed samen: 
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De A van Arcadia willen we combineren met de pijl naar boven 

die het groeien weergeeft. 

Daarnaast vinden we ook belangrijk dat we onze leerlingen 

willen omarmen, koesteren, beschermen en zorg dragen voor 

deze leerlingen. Vanuit de katholieke gedachten willen we de 

kinderen de hand opleggen wat ook staat voor beschermen. 

Dit geldt niet alleen voor onze kinderen maar ook voor elkaar. 

We willen zorgzaam omgaan met onze medewerkers. 

Dit drukken we uit met de cirkel. Deze cirkel staat ook voor 

onze samenwerking: we omarmen al die verschillende scholen. 

Ook de kleur is belangrijk. Groen staat voor harmonie, balans 

tussen geest, lichaam en emotie. Dit kan je bekijken vanuit de 

persoonlijke ontwikkeling van het kind. Maar ook binnen de 

groepsdynamica moet er een evenwicht zijn tussen ‘de feiten’, 
IK (de persoon) en het Wij (de groep). Harmonie – evenwicht – 

balans. 

Ik haalde zonet het katholieke gedachtengoed aan. Wat zijn nu 

de waarden van een katholieke school?   

Wat ons zeker onderscheidt, zijn de principes van  ‘vrijheid en 
solidariteit’, lees ik in het boek van Lieven Boeve: “Het evangelie 
volgens Lieven Boeve. Mijn ambities voor onderwijs.”. 

De overtuiging dat de grootste vrijheidsbeleving precies de 

liefde is voor de naaste, en zeker die naaste die dreigt uit de 

boot te vallen – een vrijheid in solidariteit met wie kwetsbaar is. 
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Met andere woorden:  

“Elk kind te laten schitteren, om alle talenten tot ontplooiing te 

laten komen” 

Ook in een recent opiniestuk van Kolet Janssen, gekend 

schrijfster van jeugdboeken, haalt zij een belangrijk kenmerk 

aan: 

“Een katholieke school moet de waarde van vergeving 

“incontournable” maken”.  Het geven van een tweede (derde) 

kans dus. 

Met andere woorden:  

“Elk kind te laten schitteren, om alle talenten tot ontplooiing te 

laten komen” 

De kinderen krijgen hier iets meer mee. 

 

 

 

 

En vandaag staan we hier bij de doopvont. 

Het resultaat van een aantal jaren werken, iets dat begonnen is 

met een brede maatschappelijke tendens naar meer 

samenwerking en sterkere besturen en met een ‘gek’ 
idee/initiatief: iets nieuws maken… 

De eerste zaadjes werden al geplant in 2014. Overleg, veel 

overleg. Informeel en formeel tussen secundair en basis, elkaar 

leren kennen, bestuurders en directies.  

Er was vrij onmiddellijk een grote betrokkenheid, spontane 

deelname van bestuurders en hun scholen. En zo groeide dit 
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verhaal bottom-up, omdat iedereen inzag dat dit de manier is 

om onze leerlingen meer centraal te kunnen stellen. 

En ja, het proces heeft tijd gevraagd en we hebben daar ook de 

tijd voor genomen. Er waren ups en downs, er zijn 

werkgroepen opgericht ter voorbereiding van het uittekenen 

van een nieuwe structuur. En subwerkgroepen. En 

overkoepelende werkgroepen.  

En als het dan al eens vastliep, was er altijd wel iemand die ons 

deed herinneren aan ons heilige doel: de leerlingen centraal 

stellen, een school te bouwen waar elk kind kan schitteren, 

waar alle talenten tot ontplooiing kunnen komen. 

 

We willen hier graag de “founding fathers and mothers”, 

degenen die het vuur aan de lont gestoken hebben, graag 

bedanken. Daarom hebben we een klein geschenk voorzien, 

een draagtas waarin elke school iets in gestopt heeft dat 

kenmerkend is voor haar werking.  

 

Leden van de stuurgroep 

Hugo Van Malcot 

Maria Eeckhout 

Fons Heremans 

Bart Van Rompaey 

Julien Van der Auwera 

Hans Daniëls 

Ria Verbinnen 

Inez Van Roie 

 

En ik wil graag nog twee andere personen in de hulde 

betrekken. Fons Nuyens, die als procesbegeleider de voorbije 
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jaren de consensus heeft doen groeien met dit mooie resultaat 

tot gevolg. En Mattias Paglianlunga, die als projectleider het 

voorbije half jaar alle praktische aspecten heeft uitgewerkt. En 

ook deze kick-off in een werkelijk heel korte tijdsperiode heeft 

georganiseerd, samen met zijn team. Dank hiervoor. 

 

We hebben niet alleen een logo ontworpen, Arcadia zal ook 

zichtbaar zijn in elke school. Daarom zijn er muurplaten 

ontworpen. Deze zullen vanaf morgen op de gevels van elke 

school schitteren. Ten symbolische titel wil ik graag de 

allereerste muurplaten overhandigen aan de directies van al 

onze scholen. 

  

En na deze overhandiging zal Lorraine Patry, collega-

bestuurder bij Arcadia, meer duiding brengen over de 

organisatiestructuur van Arcadia en over wat de nabije 

toekomst voor Arcadia en alle stakeholders in petto heeft.   
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En nu de toekomst: wat wij verwachten, hopen, plannen en 

willen realiseren met Arcadia. 

Van 10 schoolbesturen gaan we naar één schoolbestuur. 

We willen nogmaals benadrukken dat elke school haar 

eigenheid behoudt en trouw blijft aan het eigen pedagogisch 

project. 

Dat moet één van de sterke punten van Arcadia zijn: 

basisscholen die stevig ingebed blijven in de plaatselijke 

gemeenschap, secundaire scholen met een duidelijk profiel. 

De personeelsleden blijven in hun vertrouwde omgeving 

werken. 

Elke school zal blijven beschikken over  de eigen middelen en 

de opbrengst van plaatselijke initiatieven om eigen projecten 

te realiseren. 

Activiteiten  van oudercomités blijven ten voordele van de 

eigen  school. 

De inzet van  vrijwilligers, vooral de bestuurders van de 

vroegere VZW’s en nieuwe enthousiastelingen wordt 
aangemoedigd door de oprichting van plaatselijke comités die 

dicht bij de school staan. 

 

We streven ernaar om de beslissingen daar te laten nemen 

waar ze best kunnen genomen worden: dichtbij de school als 

het mogelijk is, verder af indien het nodig is.  In elke geval blijft 

de betrokkenheid van de school van cruciaal belang. 

Hiermee komen we aan de oprichting van de algemene 

diensten voor Arcadia. 

Deze Algemene Diensten zullen bij aanvang het meest 

zichtbaar zijn als start van Arcadia. 
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Het is de bedoeling dat deze algemene diensten het werk uit 

handen zullen nemen van de scholen en de directies: financiën, 

personeelsadministratie, ICT, preventie, aankoop, 

onderhoudsdiensten zullen  samengebracht worden. De 

personeelsleden  van deze Algemene Diensten zullen samen 

op één locatie werken, maar structureel contact houden met 

alle scholen. Het gaat om de zogenaamde secundaire 

processen in een school, waardoor meer ruimte vrijkomt voor 

onze kerntaak;  

Schaalvergroting zal leiden tot betere dienstverlening en 

efficiëntere 

werking en beheer van middelen.  Middelen die als gevolg 

hiervan vrijkomen,  zullen ingezet worden voor de kerntaak: 

“Elk kind laten schitteren, alle talenten  tot ontplooiing laten  
komen.” 

 

Arcadia streeft ernaar  de studieoriëntering van  leerlingen 

duidelijker en gemakkelijker te maken. 

De overgang van basis naar secundair onderwijs zou een vlot 

verloop moeten kennen en  leerlingen kunnen hun gading 

vinden in een breed studie-aanbod van A tot Z, van 

automechanica, over Latijn-Grieks tot zorgkundige.  En dat 

dichtbij huis. 

Zit een leerling in het vierde  jaar economie en zoekt hij een 

meer praktische richting voor de derde graag? Dan maakt 

Arcadia een vlotte overgang mogelijk naar bijvoorbeeld 

marketing en ondernemen. 

Ook een leerling die een nieuwe start wil maken, kan even vlot 

overschakelen naar een andere Arcadiaschool.  Of misschien 

biedt de combinatie Leren en Werken de oplossing. 
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Een anderstalige leerling krijgt in onze Onthaal Klas voor 

Anderstalige Nieuwkomers eerst een taalbad, voordat hij een 

keuze maakt voor een verdere studierichting. 

 

 

De laatste weken was het lerarentekort voortdurend in de 

actualiteit.   

We zullen bekijken hoe we gezamenlijke wervingsprocedures 

kunnen uitwerken, zodat personeelsleden gemakkelijker een 

loopbaan kunnen uitbouwen binnen de Arcadia-scholen. 

Arcadia wil jullie, personeelsteam,  meer 

loopbaanmogelijkheden bieden en een professionele 

organisatie. 

Vanaf september maken we alvast werk van een gezamenlijke 

aanpak van de aanvangsbegeleiding voor nieuwe 

personeelsleden: voor alle scholen en voor basisonderwijs en 

secundair onderwijs samen. 

En vanaf dit schooljaar verzekeren wij dat  elke basisschool zal 

kunnen beschikken over één fulltime administratieve 

medewerker.  Daarmee wordt een jarenlange terechte vraag 

ingelost. 

 

Op pedagogisch vlak biedt Arcadia de mogelijkheid tot meer 

overleg en afstemming.   

Dat gebeurt uiteraard ook vandaag reeds. 

Basisscholen creëren overlegmomenten rond de invoering van 

ZILL (Zin in Leren! Zin in Leven!)  
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Vanuit dit nieuwe leerplanconcept   streven onze basisscholen 

naar de totale ontwikkeling van elk kind, vanuit een 

talentgerichte benadering. 

Wij koesteren het opzet van onze basisscholen om  een veilige 

thuis te creëren waar jonge kinderen, onder begeleiding van 

enthousiaste leerkrachten, op een aangename manier op 

ontdekking gaan.  

 

 De afstemming van het aanbod in de eerste graad van het 

secundair onderwijs is eveneens een  belangrijk 

aandachtspunt. 

Elke leerling krijgt een sterke basisvorming en kiest daarnaast 

drie klasdoorbrekende projecten uit Eye4Talent.   

Het laat toe dat leerlingen verschillende inhouden kunnen 

verkennen en hun talenten en interesses kunnen ontdekken in 

kunst en creatie, sport en wetenschappen, sociale media, 

gaming, economie en organisatie, STEM en taal.  In elke school 

is er aandacht voor uitdaging en remediëring. 

Over het muurtje kijken – hoe doen jullie dat? – en kunnen we 

dat samen doen-,  zal een natuurlijke verrijking zijn.   

De Modernisering van het secundair onderwijs die voor de deur 

staat, is een uitdaging. Ook daar zal uitgebreid aandacht aan 

besteed worden. 

 

Beste leerlingen, ouders en medewerkers, 

Dit zijn onze toekomstplannen, vandaag staan wij aan de 

startlijn. 

Zoals een pasgeborene moet Arcadia nu opgroeien. Met veel 

zorg omringd, met mooie en moeilijke momenten, met 
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kinderziekten, met lieve en nukkige dagen, met moeilijke 

nachten, … 

En daarvoor kan een raad van bestuur niet alleen instaan. 

It takes a whole village to raise a child. 

Wij vragen aan jullie, om als ambassadeurs mee jullie 

schouders te zetten onder  Arcadia en als pijlers van een 

sierlijke boog onze ideeën en verwachtingen te ondersteunen 

Beste genodigden, 

Ook jullie als onze partners, binnen en buiten het onderwijs, 

vragen we Arcadia te ondersteunen.  Tegelijk willen we jullie  

de hand reiken voor verdere samenwerking: 

gemeentebesturen, andere scholen, CLB, 

Volwassenenonderwijs, kinderopvang  Stekelbees Aarschot, 

Pimpernel Baal-Tremelo, buitenschoolse kinderopvang Ramsel, 

het ondersteuningsnetwerk, de stagebedrijven, en vele 

andere… 

 

Arcadia heeft ons allemaal nodig.  Alleen samen kunnen we 

Arcadia een mooie toekomst geven, om de 6500 kleuters, 

leerlingen en scholieren die de ouders ons hebben 

toevertrouwd te laten schitteren. 

 

En nu nodig ik jullie allen uit om het glas te heffen: 

- Op onze boreling, 

- Op het nieuwe schooljaar 

- En op de unieke gelegenheid die we krijgen om ons 

steentje bij te dragen om kinderen uit Aarschot en ruime 

omgeving hun talenten te laten ontdekken en ontplooien. 
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Hartelijk dank voor jullie talrijke aanwezigheid en het 

aandachtig luisteren. 

Nu maken we tijd voor een ongedwongen kennismaking met 

de mensen uit onze Arcadiagroep. 

Geniet ervan. 


