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Karel de Grote Hogeschool opent tijdelijke campus in Plein Publiek

Studenten kmo-management van de Karel de Grote Hogeschool krijgen de komende maanden les in

Plein Publiek op Nieuw Zuid. In de serre trekken studenten zich los uit het klassieke klaslokaal. “Het

helpt om creatiever te zijn met een andere mindset”, zegt Anissa Chadouli (24).

Jan Stassijns

Dinsdag 13 november 2018 om 02:00

Terwijl de poetsploeg de bar onder handen neemt van wat ongetwijfeld een stevig weekend moet zijn
geweest in de serre van Plein Publiek, zit een klas kmo-management van de KdG volop te werken.

Plein Publiek ligt op Nieuw Zuid, achter het Antwerpse justitiepaleis. De locatie telt een restaurant,

Als abonnee kan je dit  artikel lezen.



Plein Publiek ligt op Nieuw Zuid, achter het Antwerpse justitiepaleis. De locatie telt een restaurant,
exporuimtes en huisvest ook verschillende ondernemers in de kringloopeconomie.

Sinds deze week heeft de Karel de Grote Hogeschool het voor het zeggen in de serre. Of toch op maandag
en dinsdag, de sluitingsdagen van het restaurant. Dan wordt het omgevormd tot Campus Plein Publiek,
voor de meer dan 150 studenten die kmo-management studeren.

Docent en initiatiefnemer Pieter Sprangers lanceerde het concept vier jaar geleden. Er zijn al tijdelijke
campussen geweest in een winkel in Hopland, het voormalige restaurant Poule en Poulette en in een winkel
in de Grand Bazar.

“Het is een manier om weg te zijn uit de typische bokrijkklassen waar leren inefficiënt gebeurt”, zegt
Sprangers. “Door de plaats te veranderen, zorg je voor heel wat nieuwe leermogelijkheden. Studenten
hebben meer goesting om eraan te beginnen en worden ook creatief gestimuleerd. In een klassiek
klaslokaal komen studenten luisteren naar wat de prof te vertellen heeft. Dat biedt weinig impuls om zelf
met ideeën te komen of out of the box te denken. Hier merk je dat zoiets veel meer gebeurt. Om
creativiteit, innovatie, teamwerk en projectmanagement te stimuleren, is een aangepaste leeromgeving
nodig. Daarom komen we los van vaste klas- en scholenstructuren.”

“Fijne verandering”

Studenten Anissa Chadouli (24) en Steije Verstraete (18) zien na één dag al de voordelen. Ze zitten in hun
tweede jaar kmo-management en zijn volop bezig met het uitwerken van een businessplan voor een
project. “We zitten in de brainstormfase”, zegt Anissa. “En het is heel fijn om dat in deze setting te doen.
Het helpt om veel creatiever te werk te gaan met een andere mindset. Dat gaat niet in een typisch
klaslokaal.”

“Het zit soms in kleine dingen”, vult Steije aan. “De geur is anders. Het ruikt hier wat naar houtskool
bijvoorbeeld, maar er is hier ook heel veel lichtinval. Het zijn zaken die je niet gewoon bent, waardoor we
gestimuleerd worden om anders te denken.”

Daarnaast zijn er in Plein Publiek verschillende ondernemers gevestigd, wat voor studenten kmo-
management een meerwaarde kan zijn.
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Vaccinatiecentra met handen in het haar door trage en late informatie over
boostervaccin: “We staan nog nergens”
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Uitval met burn-out piekt op dagen met meer luchtvervuiling: hoe vuil moet
lucht zijn en kan je er zelf iets aan doen?
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Jaarmarkt opnieuw op volle sterkte
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Ecologiesteun 3M kan tot vijf jaar na investering worden teruggevraagd
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Snel én gezond: drie makkelijke recepten uit het nieuwe kookboek van Sandra
Bekkari
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Eindelijk bestemming voor ongebruikt
stuk premetro: Antwerpen krijgt er
‘nieuwe’ verbinding en vier nieuwe
stations bij in 2024
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schokkende
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In deze Antwerpse
woonzorgcentra is
het minste
personeel…
gevaccineerd: “De
mensen moeten
mee willen”
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Mama van tiener
die werd
doodgestoken in
Hemiksem: “Isma…
was een crème van
een jongen en zat
boordevol plannen”

(/cnt/dmf20210929_96076866)

Antwerpfan
Patrick heeft
abonnement voor
zitje dat… niet…
bestaat: “Er loopt
precies veel mis op
de club”

(/cnt/dmf20210929_97155658)

Edegem zet lokale opvang asielzoekers
stop: “Onbegrijpelijke beslissing”
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Broertjes abrupt
van elkaar
gescheiden nadat
mama werd…
gewurgd door ex-
man: “Belang van
kinderen primeert
blijkbaar niet”
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Hangar met bioklas
afgekeurd om
veiligheidsredenen
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Geldezel riskeert
18 maanden
gevangenisstraf
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