
 

Jani heeft z’n eigen studierichting 

ATHENEUM MXM ORGANISEERT OPLEIDING ‘ZO 
MAN ZO VROUW’ 

ONDERWIJS Tot gisteren wist hij er zelfs niks van, maar Jani Kazaltzis heeft een eigen studierichting. Een 
school in Merksem organiseert een opleiding ‘Zo man zo vrouw’ en escorteert dit jaar vijftien leerlingen in 
de wondere wereld van de styling.

De populaire reeks die al tien seizoenen meegaat, krijgt nu dus ook 

een spin-off op de schoolbanken. De primeur is voor het Atheneum 

MXM in Merksem. In het Atheneum zitten 440 leerlingen, verdeeld 

over aso- en tso-richtingen. Dat zijn de klassiekers. Latijn. 

Economie. Wetenschappen. Humane, sociale, technische, 

gezondheids- en welzijnswetenschappen. Vanaf de derde graad 

nemen ze daar MAX-modules bovenop. Dat zijn lespakketten van 

twee uur per week, afgestemd op wat de leerlingen interesseert. 

Wélke modules dat zijn, verschilt van jaar tot jaar. Leraars die een 

idee hebben, mogen dat voorstellen op een speciale MAX-

modulenmarkt. Als er genoeg leerlingen te vinden zijn voor de 

module, zegt de school ‘ja’. En zo kwam het dus dat vorig jaar, rond 

Pasen, vanuit onverwachte hoek een onverwacht voorstel kwam. 

Lerares aardrijkskunde en Engels Nathalie Gorst had bij haar 

leerlingen een passie opgemerkt die ze ook zélf heeft: fashion. Ze 

zocht naar lesmateriaal, bedacht interessante invalshoeken en 

stapte daarmee naar de school. De MAX-module ‘Zo man zo vrouw’ 

was geboren. 

Top drie 

Directeur Eddy Marchand: “De leerlingen hebben het idee van 

mevrouw Gorst omarmd. Het belandde in hun top drie. Een schot in 

de roos.” De school selecteerde uiteindelijk tien modules. Naast 

bijvoorbeeld bedrijfsbeheer, ICT, ‘culinaire max’, Spaans of 

wetenschappen zit daar dit schooljaar dus voor het eerst ‘Zo man zo 

vrouw’ bij. 
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Uiteindelijk hebben vijftien leerlingen erop ingetekend - overwegend 

meisjes uit het vijfde en zesde aso en tso. “We brengen hen skills 

bij, geïnspireerd door het tv-programma”, zegt Marchand. “We 

werken rond modetrends, de betekenis van kleuren en de typering 

van mensen. Wat draag je het best voor welke gelegenheid? Wat 

staat je en wat staat je niet? Wat is, binnen een bepaalde etiquette, 

gepast en wat niet? Het is een luchtige module, maar dat is goed en 

dat mag. Die leerlingen moeten binnenkort de wijde wereld in en dan 

is het goed dat ze hun blik eens verruimen.” 

  

  

‘Zo man zo vrouw’ wordt wekelijks gegeven door mevrouw Gorst, 

telkens in een blok van twee uur. Tenzij er uitstapjes gepland 

worden, dan kan dat uitbreiden naar vier uur. “We willen winkels 

bezoeken en hebben binnenkort een pasnamiddag. Tegen het einde 

van het jaar nodigen we ook een stilist uit. Jani, misschien? 

 


