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'GO! CVO Panta Rhei' draagt opleidingen en
personeel over naar CVO Gent

De Stad Gent en GO! Scholengroep hebben een akkoord gesloten over het

volwassenenonderwijs. 'GO! CVO Panta Rhei' houdt op te bestaan en draagt

opleidingen en personeel van haar volwassenenonderwijs over naar het stedelijke

Centrum voor Volwassenenonderwijs, CVO Gent. Voor CVO Gent betekent dit een

grote uitbreiding van het opleidingsaanbod. Voor de personeelsleden en cursisten

van GO! CVO Panta Rhei lopen op deze manier loopbaan en aanbod verder.

In 2016 besliste de Vlaamse overheid dat de centra voor volwassenenonderwijs (cvo) aan

schaalvergroting moesten doen. Kleinere centra moesten dus een fusiepartner zoeken om aan

de vooropgestelde schaalgrootte te voldoen. Tegelijkertijd verloren de centra voor

volwassenonderwijs de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en de specifieke

lerarenopleiding aan de hogescholen en de universiteiten.

 

⏲



De impact van deze maatregelen op de sector van het volwassenenonderwijs is niet min. CVO

Gent – zelf het resultaat van een fusie tussen CVO Leerdorp en CVO De Bargie – is op zichzelf

groot genoeg, maar voor GO! CVO Panta Rhei maakten het hoger beroepsonderwijs en de

lerarenopleiding samen twee derde uit van het aanbod, waardoor het centrum te klein werd om

autonoom te kunnen blijven bestaan.

 

Verschillende mogelijkheden om binnen het GO! tot een fusie te komen werden onderzocht,

maar begin dit jaar bleek dat er geen fusiepartner gevonden werd. GO! Scholengroep Gent bleef

niet bij de pakken zitten en stak de hand uit naar de Stad Gent om een goede oplossing te

vinden voor de 1.350 cursisten en de veertigtal personeelsleden van GO! CVO Panta Rhei. Het

merendeel van de personeelsleden zal vanaf september kunnen overgaan naar CVO Gent, voor

de overige personeelsleden engageren de Stad en de Scholengroep zich om ook voor hen in het

Gentse onderwijs een nieuwe plek te vinden.

'Door opleidingen en personeelsleden over te hevelen, zochten we naar een
goede oplossing, zowel voor onze cursisten als voor onze personeelsleden.
We zijn heel tevreden dat we hiervoor met Stad Gent de handen in elkaar
kunnen slaan. Het aanbod is bij deze gegarandeerd en CVO Gent zal nu en in
de toekomst een heel divers aanbod volwassenenonderwijs kunnen
aanbieden, gericht op Gent en omstreken.'
— Stephan Brynaert, Algemeen Directeur GO! Scholengroep Gent

'Als stadsbestuur willen we blijven inzetten op levenslang leren. We willen dat
de volwassenen, die vandaag een opleiding volgen aan CVO Panta Rhei, dat
ook in de toekomst in onze stad kunnen blijven doen. Onderwijs zit in het DNA
van deze stad. Het verdwijnen van dit lesaanbod zou een verlies zijn. Ik ben
blij dat we dit konden voorkomen door samen te werken. Bovendien hebben
we elke goede leerkracht in onze stad nodig. Ik wil de expertise van deze
personeelsleden niet verloren laten gaan en nagaan of we voor hen een plekje
kunnen vinden in het brede Gentse onderwijs.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Voor het Stedelijk CVO Gent betekent dit een grote uitbreiding van het opleidingsaanbod. Naast

opleidingen in Gent, gaat het ook over opleidingen in Melle, Merelbeke en Evergem.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Stephan Brynaert, Algemeen Directeur GO! Scholengroep Gent, e-mail

ad@scholengroep.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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