Focusgesprek met scholengemeenschap
Aanwezigheid:
•
•
•
•

Kevin Geuens: Pedagogische directeur SJB
Daniel Swinnen: Directeur TISP
Mathias Declerck: projectcoördinator voor ABM
Lies Daenen: procesbegeleidster

Algemene info:
Scholengemeenschap secundair katholiek onderwijs mol (KSOM) bestaat uit 4 scholen:
• Sint-Lutgardis
• Sint-Jan Berchmanscollege
• Technisch Instituut Sint-Paulus
• Rozenberg S.O.
Hiervan zijn 3 scholen gelegen in/aan het centrum van Mol (enkel Sint-Paulus ligt buiten het
centrum).
In totaal is de scholengemeenschap goed voor afgerond 4.000 leerlingen, 800 medewerkers, een
volledige aanbod A-stroom en B-stroom verdeeld over zo’n 80 studierichtingen.
De scholen kennen een regionale uitstraling. In het bijzonder kennen volgende richtingen een extra
(boven)regionale uitstraling:
• Sportwetenschappen / Lichamelijke opvoeding en sport
• Carrosserie- en spuitwerk
• Specialisatierichtingen in de nijverheidsrichtingen
• Hout en houtbewerking
Samenwerking:
Interesse ligt in bestaande samenwerkingen uitbreiden, verbeteren, centreren, structureren:
• Leerwinkel naast SJB (7e en 8e jaar verkoop/retail) die volledig schooljaar open is (i.s.m.
Unizo)
• Samenwerking met lokale ondernemers/lokale bedrijven (leerwerken)
=> bvb. Dreamland, Decathlon
=> Stageplaatsen in de conceptstreet (bvb. Hema)
=> Ook leerplekken bij lokale handelaars
• Grote openheid voor nieuwe mogelijkheden. Vanuit alle studierichtingen kan er een enorm
aanbod aan vaardigheden aangeboden worden (cfr. Schoolbedrijf)
• Technische richtingen: nu al veel praktische projecten samen met de gemeente
o Veel voorbeelden: winkelinrichtingen, straatmeubilair, herstellingen, vernieuwingen
elektrische installatie jeugdlokalen, bouwen plooibare tribunes, …
• Projectmatige manier van werken vindt meer en meer zijn intrede in het onderwijs, dit biedt
kansen.
• Scholen altijd bereid naar zichtlocatie (etalage) waar vooral ruimte en flexibele inrichting
belangrijk zijn. Samenwerken met het professioneel leven en vergader-/projectzalen zijn zeer
welkom
• Zijn er mogelijkheden met 3D-printing (waarvan de school er zelf al een tiental in gebruik
heeft)?

Focusgesprek met jeugdentiteiten
Aanwezigheid:
•
•
•
•
•
•

Jan Kestens: Projectmedewerker ondernemen bij Jeugdhuis Tydeeh
Eline Clijsters: Projectmedewerker artistieke projecten bij Jeugdhuis Tydeeh
Mats VOpdebeek: Kinderburgemeester Mol
Evy Cuyvers: Jeugddienst Mol
Mathias Declerck: projectcoördinator voor ABM
Lies Daenen: procesbegeleidster

Inhoud:
o
o

Voorstelling project:
Kinderburgemeester aan het woord:
o Waar ga je vaak in Mol-centrum?
▪ H&M, kruidvat, …
o Wat ontbreekt in Mol-centrum?
▪ Zebrapaden!
▪ Onveilige situatie voor fietsers door klein borduurtje die eveneens super glad
o Wat zijn je eerste indrukken van Mol-centrum?
▪ Superdruk
▪ Camions
▪ Chaos
o Welke oplossingen zie je voor Mol-centrum?
▪ Fietsstraten
▪ Eenrichtingsstraat: Van Rozenberg naar centrum
▪ Meer natuur: kleine parkjes, kamp bouwen, klushuisje,…
o Wat zouden je meisjesvrienden leuk vinden in Mol-centrum?
▪ Rustplekjes, bankjes, winkels, …
o Kan je nog leuke dingen bedenken voor Mol-centrum?
▪ Genoeg vuilbakken
▪ Overal gratis Wifi
▪ Zelf muziek kiezen via gsm
▪ Klein festivalzaaltje of verzamelende plek voor de jeugd
▪ Cinema

o

De elementen van de kinderburgemeester breken het gesprek open:
o Rondplein en ‘de boulevard’ worden als enorm potentiepunt omschreven

o

Discussievraag: Hoe ziet het huidig aanbod er uit voor de jeugd:
o Fuiven vaak aan gehuchten verbonden
o Er is wel één groot gemis: een echte fuifzaal. De huidige fuifzaal doet het niet meer.
Gezien de sterke eigenheid van de verschillende gehuchten wordt in vraag gesteld of
een dergelijke zaal in het centrum wel gebruikt zou worden:
▪ De zaal kan ruimte en erkenning bieden aan de eigenheid van de gehuchten
(bvb. elk gehucht een eigen bar?)
▪ Als de organisatie van fuiven en evenementen de zaal kan gebruiken (in
tegenstelling tot het enorme werk om zelf iets op poten te zetten) zal de zaal
zeker gebruikt worden
o In de conceptstreet is weinig aanbod voor de jeugd. Er zijn wel een aantal zaken die
bij gebrek meer typische horeca voor jeugd toch vaak bezocht worden (‘t HerenHuys,
Brasserie Belle Vue, De Onthaasting). Deze liggen echter niet in de conceptstreet.
o Plek om te hangen is noodzakelijk. Het jeugdhuis is zo’n plek maar ligt ook niet in de
conceptstreet.
o Corbiestraat is niet meer zoals vroeger maar biedt wel een enorm potentieel
o Uitgaande jeugd doet vaak aan ‘voordrinken’ wat niet winstgevend is voor de horeca.
o Er is echter ook weinig aanbod voor oudere jeugd (25 – 35 jaar).

o

Jan en Eline baten tevens ook ‘Station M’ uit. Het is een plek waar ondernemers en artistieke
initiatieven hand in hand gaan. Het is een forum en ruimte voor artistieke projecten, winkels,
vergaderruimte, co-working, ateliers, workshops, optredens, etc.
o Het is met andere woorden een regelrechte incubator, al zien de uitbaters dit niet
meteen zo doordat er weinig werkingsmiddelen zijn en doordat er nog te weinig
samenloop is met de professionele en gevestigde wereld.
o Er gaat enorm veel potentieel van uit want er zijn heel veel initiatieven in Mol die
succesvol blijken maar toch na een eindje moeten stoppen vanwege de hoge
huurprijzen in vaste panden
o Er is een sterke vraag naar ondersteuning voor de verschillende initiatiefnemers en
starters die werken of gewerkt hebben binnen station M. Hiervoor wordt regelmatig
samengewerkt met Unizo maar de gemeente als facilitator zou hier deuren kunnen
openen.

We sluiten beide gesprekken af met een bezoek aan station M waarbij het enorme potentieel
onmiddellijk duidelijk wordt. Dit moet getoond worden aan Mol en hier moet (professioneel) rond
nagedacht worden voor de verdere uitbouw ervan.

