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Bilzen verkoopt technische school aan de provincie 

 

bilzen 

Vanaf 1 september 2012 wordt de provincie Limburg de inrichtende macht van de gemeentelijke 

secundaire school van Munsterbilzen (GSM) en niet langer de stad Bilzen. Bilzen en provincie Limburg 
hebben een akkoord bereikt: de provincie koopt de technische school integraal voor twee miljoen 

euro. Voor leerlingen en leerkrachten verandert er niets. 
 
 

 

Het nieuws werd maandagavond tijdens de provincieraad bekend gemaakt door gedeputeerde van Onderwijs 
Frank Smeets. Aan Bilzense kant bevestigt Jos Roebben (CD&V), sinds 1982 al vier keer schepen van Onderwijs, 

het nieuws. "Als gemeente zijn we stilaan een maatje te klein om secundair onderwijs in te richten." Met 
Munsterbilzen verdwijnt de voorlaatste secundaire gemeentelijke school in Limburg. Daarmee is Dilsen-Stokkem 

de laatste gemeente in Limburg die vanaf 1 september nog een secundaire school heeft, de Stedelijke Humaniora 

Dilsen. 
 
 

Geen kerntaak 
 

"De provincie wordt inderdaad de inrichtende macht vanaf 1 september 2012", zegt Jos Roebben. "Wij hebben 

maandagavond daarover het personeel ingelicht. Hun toekomst blijft verzekerd."  
 

 

~secundair onderwijs vinden wij geen kerntaak voor een gemeente Jos Roebben Schepen van Onderwijs 
 
 

Volgens Roebben zit het technisch onderwijs in de hoek waar de klappen vallen. "Onze school heeft goed stand 
gehouden al die jaren. Maar met de hervorming van het onderwijs die er weer aankomt, zien we de bui toch 

hangen. We worden te klein. Eerstegraadscholieren kiezen minder en minder voor technisch onderwijs." 
 

De stad Bilzen heeft nog gepoogd tot een samenwerkingsakkoord te komen met het Technisch Instituut Sint-

Jozef in Bilzen, maar kwam niet tot een akkoord. "Bilzen heeft daarop bij de provincie geïnformeerd of er 

interesse was. Lager onderwijs aanbieden vinden we wel nog een kerntaak van een gemeentelijke overheid, 
secundair onderwijs niet." 

 
 

Zelfde leerplannen 
 

Er is lang onderhandeld met de provincie. Uiteindelijk werd het een koop. "De school is geschat op 3,7 miljoen 
euro, maar de provincie moet natuurlijk geen verkregen subsidies terugbetalen. Uiteindelijk is de verkoopsom 

ongeveer 2 miljoen euro. De provincie neemt ook de lopende leningen over." De 55 leerkrachten, de directie, de 
administratieve medewerkers worden integraal overgenomen. "Ook voor onze 330 leerlingen zal er niets 

veranderen. De leerplannen blijven dezelfde. Ook het busvervoer zal blijven. Wellicht komen er zelfs nog 

studierichtingen bij. Er zijn nu meer mogelijkheden." 
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