

Antwerps Atheneum start hogere opleiding transport en
logistiek
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Het Koninklijk Atheneum Antwerpen (KAA) start op 1 februari een gespecialiseerde
eenjarige opleiding ‘International Transport & Logistics’, gericht op een brede
doelgroep.

© Flows

De opleiding wordt aangeboden onder het label SenSe, dat staat voor ‘secundairna
secundair’. Dat betekent dat kandidaten in het bezit moeten zijn van een diploma

secundair onderwijs. De nieuwe opleiding zelf geldt dan als een 7de Specialisatiejaar
binnen het Technisch Secundair Onderwijs (TSO).
Het KAA is ook nu al sterk ingesteld op het potentieel van de Antwerpse haven als
banengenerator, onder meer in de richtingen Economie binnen het Algemeen Secundair
Onderwijs (ASO) en HandelTalen in het Technisch Secundair Onderwijs (TSO). In het
Beroepssecundair Onderwijs (BSO) wordt de opleiding ‘Logistieke en Maritieme
Administratie’ aangeboden.
Vrijstellingen
Anderzijds wil het KAA met ‘International Transport & Logistics’ niet uitsluitend in de eigen
vijver vissen. “Wij richten ons niet alleen op leerlingen die net hun secundair onderwijs
hebben voltooid, maar ook op studenten uit het hoger onderwijs, die na het eerste
trimester misschien iets anders willen proberen”, zegt KAAdirectrice Karin Heremans.
“Het feit dat wij op 1 februari van start gaan, kan daarbij een hulp betekenen. Wij werken
ook samen met het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), LOGOS, Talentenstroom
en Artesis Plantijn Hogeschool, zodat ook studenten en cursisten van die instituten bij ons
de opleiding kunnen volgen. Het diploma kan dan ook vrijstellingen opleveren aan de
opleidingen binnen het CVO en de Artesis Plantijn Hogeschool.”
De opleiding is opgedeeld in twee blokken. Van februari tot en met juni wordt het lesblok
‘Expeditie’ afgewerkt. Van september t.e.m. januari gaat het om het blok
‘Transporteconomie’. Tijdens elke blok wordt een stageperiode van vier weken in een
bedrijf ingepast.
Voorlopig wordt de theoretische opleiding nog gegeven in het KAA op de Rooseveltplaats.
Vanaf 1 september krijgt zij een vaste stek in de Watercampus die in aanbouw is op de
Linkeroever. Daar worden alle haven– en maritieme opleidingen van het
Gemeenschapsonderwijs onder één dak gebracht. In het Antwerpse bestaat een
vergelijkbatre SenSerichting 'Internationaal Transport' momenteel alleen in het Koninklijk
Technisch Atheneum (KTA) van Brasschaat. Daar zijn 11 studenten op ingeschreven.
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