
 

 

 

 

 

Alstublieft! 

 

 

 

Leerling en ouder, 

Leerkracht en medewerker, 

Oud-leerkracht en sympathisant, 

 

We zijn trots om u in het kader van het 150 jarig jubileum van ons College,  

respectievelijk het Sint-Barbaracollege en het Onze-Lieve-Vrouwcollege (campus 

Bevegem), deze eigentijdse gadget te mogen aanbieden. 

Dit jubileumgeschenk hebben we opgevat als een sleutel. Het is de sleutel tot geluk, of 

succes, zoals dat tegenwoordig heet. 

Maar het is tegelijkertijd het symbool van verbondenheid en geborgenheid van de beide 

hoger vermelde scholen. 

Die verbondenheid helpt ons om onze kernopdracht dag in dag uit waar te maken: goed 

onderwijs verstrekken of onvoorwaardelijk geloven in de groeikansen van elk kind. 

De geschiedenis van het College, zoals beschreven in 1987 door voormalig superior EH 

Kanunnik Frans Hitchinson in “125 jaar College Zottegem”, werd samengevat en ingeblikt 

op deze USB-key. 

150 jaar na datum kunnen we alleen maar vaststellen dat beide scholen nog altijd 

springlevend zijn en bruisen van enthousiasme met dank aan de leerkrachtenteams en 

medewerkers! 

Moge deze functionele attentie voor u nuttige dienst bewijzen en de sleutel tot welslagen 

inhouden! 

 

Hartelijk, 

Marc De Groote 

directeur Sint-Barbaracollege 

Stefaan De Langhe 

directeur OLVCollege campus Bevegem 
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150 JAAR COLLEGE 

Historiek 

Het O.-L.-Vrouw van Deinsbekecollege is in 1862 gesticht met het doel onderwijs te 

verstrekken aan jongens tussen 8 en 13 jaar. Het “College” in Zottegem bestaat dus dit 

schooljaar 150 jaar en dat wordt in de loop van dit schooljaar herdacht en gevierd.  

 

De eerste keer dat kinderen op het 'Belgische' grondgebied een school hebben bezocht, is 

waarschijnlijk in de Romeinse tijd geweest. Nadat het Romeinse rijk uiteen was gevallen 

bestond er geen behoefte aan mensen die konden lezen en schrijven. In de zevende eeuw 

is er een hofschool geweest bestemd voor kinderen van edelen die aan het hof verbonden 

waren. Nadat het christendom in België was geïntroduceerd, ontstond er een bredere 

behoefte aan geschoolde mensen. Er werden kloosterscholen opgericht. Vanaf de 12e en 

13e eeuw kregen ook kleinere kerken in hun parochie hun eigen school. Het onderwijs was 

vanaf dat moment bestemd voor alle kinderen. Door handel en bedrijvigheid groeide de 

steden steeds meer. De steden werden steeds machtiger en wilden ook de organisatie van 

het onderwijs ter hand nemen. In grote steden kwam in de late middeleeuwen een 

stadsschool. Hier werd ook Latijn onderwezen. Ook kwamen er particuliere scholen. Vakken 

als rekenen en Frans waren hier van belang.  
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In de 17e eeuw kwamen er scholen voor 'het gewone volk'. Voor 1800 was er in België op 

onderwijsgebied weinig geregeld. De Belgische grondwet voorzag immers een (totale) 

vrijheid van onderwijs, als reactie op de staatsinmengingen van het Nederlands bewind. Er 

bestonden voornamelijk scholen, gerund door katholieke kloosterorden, of verbonden aan 

een kapittel of parochie, naast privé-initiatieven waar de leerlingen per dag (één stuiver?) 

betaalden om les te mogen volgen.  

In 1800 was Zottegem een dorp met centrale diensten voor de naaste omgeving zoals 

kantonhoofdplaats, een vredegerecht, een gendarmerie, een dekenij, een wekelijkse 

markt. En ook een verzorgende functie met notarissen, dokters, apothekers en een veearts. 

Dit karakter bewaarde Zottegem gedurende twee derden van de negentiende eeuw, dus 

ook rond de stichting van het plaatselijk college. Het valt niet gemakkelijk te beschrijven 

over welke onderwijsvoorzieningen Zottegem beschikte aan de vooravond van het 

college. Private initiatieven en overheidsbeslissingen trachtten aan de vraag naar onderwijs 

tegemoet te komen. Uitgebreid en goed gestructureerd was het aanbod niet. In 1800 was 

in Zottegem Livinus Vekeman koster en schoolmeester. Zijn zoon Leo volgde hem rond 1830 

op als schoolmeester maar werd later drukker. Ondertussen waren in Zottegem 

verscheidene private dagscholen opgericht waar vermoedelijk niet enkel lager onderwijs 

gegeven werd maar ook vakken die in het middelbaar thuishoren. Er kwam ook een 

kostschool waardoor wellicht kinderen van buiten Zottegem school liepen.  

In 1818 werd onder het patronaat van de heilige Barbara een 'Armenschool' opgericht: alle 

arme en wezenmeisjes tussen 5 en 18 jaar werden er opgevangen en onderhouden. In 

1835 konden school en wezenhuis aangevuld worden met een gasthuis en een tehuis voor 

oude en gebrekkige vrouwen en toevertrouwd worden aan een nieuw opgerichte 

religieuze congregatie, toegewijd aan de heilige Barbara. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapittel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parochie_(kerk)
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Tot aan de uitvaardiging van de eerste organieke wet op het lager onderwijs in 1842 

hadden de Belgische bisdommen het recht op toezicht over alle aspecten van het 

schoolleven. De wet bepaalde dat elke gemeente ertoe verplicht werd minstens één 

lagere school te hebben en kosteloos onderwijs aan de arme kinderen te verstrekken. Een 

vrije school mocht de gemeenteschool vervangen. Zij mochten die zelf oprichten of zoals in 

Zottegem de bestaande onderwijsinitiatieven erkennen als "aangenomen" gemeente-

scholen, zodat ze konden genieten van overheidssubsidie. In ruil werd een minimum aan 

kwaliteit gevraagd, zowel naar onderwijs als naar infrastructuur en mocht men geen 

leerlingen weigeren. De ouders moesten wel zelf om gratis onderricht verzoeken. In vele 

gemeenten werden de ouders door aanplakbrieven verwittigd dat ze hun kinderen konden 

laten inschrijven om in aanmerking te komen voor het kosteloos onderwijs. Maar aangezien 

de meeste ouders zelf ongeletterd waren, duurde het nog vele jaren eer een 

veralgemeend schoolbezoek ingang vond. Bovendien was er geen leerplicht en was er te 

weinig controle op het absenteïsme, zodat nog een belangrijk deel van de bevolking 

ongeletterd bleef. 

De Gentenaar August De Rouck, die in Zottegem heel wat eigendom bezat en er zeer 

actief was bij de katholieke burgerij (hij was o.m. de stichter van de Katholieke Kring), vond 

de Gentse bisschop Delebecque bereid twee geestelijken te sturen om een bisschoppelijke 

school op te richten. De Rouck stelde zelf zijn eigendom op de hoek van de Kasteelstraat 

en de Neerhofstraat ter beschikking. Die lokalen hadden gediend als weefzaal, 

vergaderzaal en bibliotheek van het Sint-Vincentiusgenootschap (waarvan De Rouck 

jonge boompjes kweekte voor zijn kasteel in Grotenberge). 

Op 21 oktober 1862 opende de nieuwe katholieke school haar deuren, onder de naam 

‘Institution Notre-Dame de Deynsbeke', in de volksmond vertaald als 'Gesticht'. Er waren 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerplicht
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van bij de start 90 leerlingen. Maar de materiële uitrusting omvatte weinig nieuws en was 

zeker niet comfortabel. Het studieprogramma was ongeveer dat van het einde van het 

lager onderwijs en het begin van het middelbaar onderwijs. 

 

Naarmate de jaren voorbijgingen kon het Gesticht zich verheugen in een stijgend aantal 

leerlingen (150 in 1862), leraars en klassen. In 1868 stond De Rouck, die tot dan toe alles 

bekostigde, zijn gebouw af aan het bisdom Gent. Van 1881 tot 1883 werden alle 

collegegebouwen gesloopt en - naar een ontwerp van Alfons Vossaert, broer van directeur 

Theodoor Vossaert - werd een nieuw, neogotisch complex opgetrokken. Weer nam De 

Rouck een deel van de bouwkosten voor zijn rekening, en na zijn overlijden zette zijn 

dochter Anaïs deze steun verder.  

 

Op last van bisschop Lambrecht en onder impuls van bestendig afgevaardigde Mussely 

opende op 11 oktober 1887 de landbouwschool. De landbouwcrisis, begonnen in 1876, 

kende rond die tijd haar hoogtepunt, en van staatswege was aangedrongen op de 

oprichting van landbouwscholen in de daartoe gunstig gelegen dorpen en steden, 

waaronder Zottegem.  

Naast het bestaande programma konden de leerlingen gedurende twee jaar een 

bijkomende cursus landbouw volgen, waarover ze afzonderlijk examen aflegden. 
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Ondertussen werden de lessen van de middelbare afdeling georiënteerd in de richting van 

handelsonderwijs.  

 

Na de eerste wereldoorlog steeg het aantal leerlingen heel sterk. Ondertussen was er 

steeds meer vraag naar een Latijnse humaniora, zodat daarmee werd gestart in 1929. 

Tussen de beide oorlogen werden in de lagere school geleidelijk alle leerjaren ingevoerd. 

Na de tweede wereldoorlog verminderde de vraag naar landbouwonderwijs en in 1947 

werd de landbouwafdeling dan ook afgeschaft. 

Een beslissende stap in de richting van een volledig aanbod van middelbaar onderwijs 

zette superior Oste in 1959, toen hij de hogere cyclus van het middelbaar onderwijs 

oprichtte. In 1962, honderd jaar na de stichting van de school, mocht het 'Gesticht', dat 

inmiddels 'College' was geworden, het getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs 

uitreiken aan een eerste groep van 30 afstuderenden in de richtingen Latijn-Grieks en 

Wetenschappelijke B.  

Om de uitgroei van het college op te vangen, liet superior Oste een totaal nieuw 

gebouwencomplex optrekken in de wijk Bevegem (Ooststraat) - de straat zelf moest toen 

nog aangelegd worden. Vanaf het schooljaar 1962-63 nam de middelbare afdeling haar 

intrek in het nieuw gebouw, waardoor de lokalen in de Kasteelstraat volledig ter 
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beschikking kwamen van de lagere school, die in die tijd haar grootste aantal leerlingen 

telde (ruim 500).  

 

Stilaan kreeg de middelbare afdeling nieuwe afdelingen bij: Latijn-Wetenschappen in 1962, 

Wetenschappelijke A in 1965, Latijn-Wiskunde in 1968 en Economische in 1981. Met ingang 

van 1989 werd dit studie-aanbod jaar na jaar omgevormd in de 'nieuwe structuur' van het 

secundair onderwijs. 

Plaatsgebrek was een telkens weerkerend probleem in de middelbare afdeling. Op het 

bestaande gebouw kwam in 1974-75 een tweede verdieping. In februari 1978 werd de 

priesterswoning naast het college in gebruik genomen. En in 1992-93 moest de (inmiddels 

verlaten en bouwvallig geworden) prefabvleugel van het 1° en 2° leerjaar wijken voor een 

nieuwe vleugel van 8 klassen. 

In 1970 was het de beurt aan de lagere school om uit te groeien buiten de vertrouwde 

Kasteelstraat. Op 3 november werd in prefablokalen naast de gebouwen van de 

middelbare afdeling in de Ooststraat een nieuwe wijkschool geopend waar jongens uit de 

omgeving het 1° en 2° leerjaar konden volgen. 

Op 16 oktober 1972 opende in de nieuwe Bijlokewijk een kleuterschool van het college 

haar deuren; daardoor werd de 'lagere afdeling' van het college een 'basisschool'. Een 

grondige herstructurering van de basisschool volgde in 1987.  
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Het college nam toen het bestuur van de basisschool op het Heilig Hartplein van Bevegem 

over. Omwille van het beperkt aantal kinderen werd de kleuterschool in de Bijlokewijk 

gesloten. Een aantal van die kinderen ging over naar het Heilig Hartplein, evenals het 1° en 

2° leerjaar van de Ooststraat. 

 

 Sinds 1 september 1999 maakt de secundaire school 

deel uit van de scholengemeenschap katholiek 

secundair onderwijs regio Zottegem. Tot deze 

scholengemeenschap behoren naast de drie 

campussen van het O.-L.-Vrouwcollege ook het IZOO 

van Oosterzele, het Sint-Paulusinstituut van Herzele, en 

de Brakelse scholen Sint-Franciscus, Stella Matutina en Cor Mariae. Vanaf schooljaar 2002-

2003 werden de drie secundaire centrumscholen van Zottegem - toen nog het College O.-

L.-Vrouw van Deinsbeke, het O.-L.-.Vrouw-van-Lourdesinstituut en het Sint-Barbarainstituut - 

bestuurd door één inrichtende macht onder de naam “Katholiek secundair onderwijs 

Zottegem” (KSOZ). Sinds 1 januari 2004 profileren de drie Zottegemse katholieke secundaire 

scholen zich als één school die onderwijs aanbiedt op drie campussen: campus Bevegem, 

campus Centrum en campus Grotenberge. 

Op 1 september 1999 werd een akkoord bereikt tussen 

enerzijds het schoolbestuur van basisschool O.-L.-Vrouw van 

Deinsbekecollege en anderzijds de basisschool Sint-

Barbarainstituut. Het nieuwe schoolbestuur werd ‘Katholiek 

Basisonderwijs zottegem’ (KBZ). 
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Vanaf 1 september 2001 werden de basisscholen van het O.-L.-Vrouw van 

Deinsbekecollege en Sint-Barbara-instituut één school met de naam “Basisschool Sint-

Barbaracollege”. De naam als samenvoeging van de twee bestaande scholen van voor 

de fusie werd ‘een galante’ oplossing voor het katholiek onderwijs in Zottegem-Centrum. 

Waarbij een nieuwe toekomst, een nieuw elan wars van concurrentie alleen de kwaliteit en 

slagkracht van onze school kan ten goede komen. 

  

Het Sint-Barbara-instituut claimt een nog langere traditie. Tussen de prille start van de 

armenschool in de helft van de negentiende eeuw en het huidige klooster- en 

scholencomplex aan de Zavel ligt een lange weg. Die weg wordt overspannen door de 

zelfvergeten inzet, het idealisme en de creatieve zin van de Zusters Franciscanessen. 

Enerzijds de financiële implicaties van de gebouwenlast en anderzijds het invoeren van 

gemengd onderwijs waarbij de afdeling Kasteelstraat verstoken bleef van een 

kleuterniveau versnelden de fusie-operatie en schaalvergroting. Marc De Groote, reeds 

directeur van de basisschool van het O.-L.-Vrouw van Deinsbekecollege (1 september 

1993), kwam aan het hoofd. Op 1 september 2003 werd de laatste stap in de 

hervormingsplannen gezet: het ontruimen en verhuizen van vestigingsplaats Kasteelstraat 

55. 

Vanaf 1 september 2003 maakt het Sint-Barbaracollege deel 

uit van de “Vrije scholengemeenschap Vlaamse Ardennen”. 

Daartoe behoren naast onze basisschool “Sint-

Barbaracollege” ook de vrije basisschool “Lilare” uit Brakel-

Michelbeke en de vrije basisschool “De Groene Heuvel” uit 

Zwalm-Latem. Deze scholengemeenschap wordt geleid door 

het comité van afgevaardigden van inrichtende machten 

(het CASS). 
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Het leegstaande collegegebouw, eigendom van vzw Bisschoppelijke Colleges, werd te 

koop gesteld. Stad Zottegem was in het erfgoed niet geïnteresseerd en de verkoop op de 

sociale en vrije markt verloopt moeizaam vanwege de restrictieve adviezen van de dienst 

Onroerend erfgoed. Het oud-college is geen ‘beschermd monument’ maar het centrum 

van Zottegem is wel beschermd als stadsgezicht. 

Na een wachttijd van meer dan tien jaar en vanuit een tekort aan gebouwen vanwege 

het stijgende leerlingenaantal werd in de H.-Hartafdeling van het Sint-Barbaracollege op 

de hoek van de Kastanjelaan en de doorsteek naar het Heilig Hartplein een nieuwbouw 

gerealiseerd op de plaats van een verouderde vleugel van onze basisschool.  

Recente ontwikkelingen in onderwijs en samenleving stellen andere eisen aan een 

schoolgebouw dan vroeger. Vereisten zoals duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, het 

gebruik van ICT in de klas, de ‘brede school’- gedachtegoed en de veranderende 

onderwijsmethodieken, hebben geleid tot nieuwe opvattingen over wat onder een goed 

hedendaags schoolgebouw verstaan kan worden.  

Met dit gegeven als uitdaging werd met de realisatie van dit project grenzen verlegd. De 

nieuwe uitbreiding werd zo gerealiseerd dat ook het bestaand patrimonium verbeterd 

werd: een betere toegankelijkheid van de bestaande gebouwen door de renovatie van 

de speelplaatsen, energiebesparende maatregelen, verbeterd glas, zonnepanelen… 

 

Op 8 oktober 2010 werden de gebouwen ingehuldigd. 
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In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 juli 2012 werd een groot deel van de 

leegstaande collegegebouwen in de Kasteelstraat verwoest door een brand. Het vuur 

werd aangestoken. De toekomst van de site blijft onduidelijk. Jammer voor dit Zottegems 

patrimonium. 
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In 2010 startte de energiebewuste renovatie en uitbreiding van het OLVrouwcollege 

Campus Bevegem. Het afbrokkelend gevelmetselwerk en betonrot, de aftandse 

stookinstallatie en sanitair, de toegankelijkheid van de gebouwen, de noodzaak aan 

bijkomende ruimtes… vroegen om een algehele renovatie en uitbreiding van de 

bestaande gebouwen uit 1962. Op 1 september 2012 konden reeds heel wat leerlingen 

hun intrek nemen in de quazi ‘nieuwbouw’.  

Op vrijdag 17 mei volgde de inauguratie van de nieuwe schoolgebouwen met een 

eucharistieviering voorgegaan door Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent. Daarna een 

academische zitting in aanwezigheid van onderwijsminister de heer Pascal Smet. 

Aansluitend werd in de nieuwe schoolgebouwen van Campus Bevegem door het 

schoolbestuur en de directie een receptie aangeboden. Ad multos annos! 
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Sint-Barbaracollege, afdeling Trapstraat (mei 2013) 
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Sint-Barbaracollege, Heilig Hartafdeling (mei 2013) 
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O.-L.-Vrouwcollege, Campus Bevegem (mei 2013) 


