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Adelante College kiest
zelfverzekerd de aanval

ONDERWIJS VSO-school onder de pannen

door René Willems

D

Adelante heeft gisteren in
Houthem het nieuwe ge-
bouw van zijn middelbare
school in gebruik genomen.
Met het onthullen van de
naam: Adelante College.

D e verhuizing naar een
gloednieuw gebouw
heeft de schoolleiding
zelfverzekerd gemaakt.

„We zullen laten zien dat we een
hele goede opleiding zijn”, zegt di-
recteur Peter van Mulkom, „en
daarmee zelf bewijzen dat we dus
onmisbaar zijn”.
Met het onthullen van de naam,
Adelante College, is gisteren in
Houthem het nieuwe gebouw van
de vso-afdeling - voortgezet spe-
ciaal onderwijs - van de Mytyl-
school geopend. Daarmee hebben
de leerlingen van de middelbare
school eindelijk een eigen onderko-
men: tot nu toe zaten zij onder één
dak met het basisonderwijs. De

vso-school groeit als kool. Het aan-
tal leerlingen is in vier jaar tijd ge-
groeid van 35 naar 78. Adjunct-di-
recteur Monique Lion is opgetogen
over die ruime verdubbeling.
De florerende school gaat echter
een moeilijke periode tegemoet.
Het Rijk wil de komende jaren fors
bezuinigen op de kosten van het
passend onderwijs. Waarschijnlijk
krijgt het nieuwe Adelante College
volgend schooljaar al te maken met
de gevolgen daarvan.
De afgelopen maanden heeft Ade-
lante nadrukkelijk geprotesteerd te-
gen het beleid van het Rijk, dat vol-
gens de instelling geen rekening
houdt met de relatief grote vraag
naar aangepast onderwijs in Lim-
burg. Onlangs hebben Adelante en
de gemeente Valkenburg aan de
Geul nog een gezamenlijke protest-
brief naar Den Haag gestuurd.
Maar klagen en zeuren alleen heeft
weinig zin, vindt Van Mulkom. Hij
kiest vanaf nu voor een andere stra-
tegie „We moeten de mogelijk-
heden die dit nieuwe gebouw ons
biedt ten volle benutten”, vindt hij,
„en inzetten op kwaliteit: als wij la-
ten zien dat we goed zijn, kan nie-
mand meer om ons heen”.

De leerlingen van het Adelante College in de klas.  foto Diana Scheilen
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