
KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL OPENT TIJDELIJKE CAMPUS
OP NIEUW ZUID

Lessen in serre Plein Publiek
stimuleren creativiteit Antwerpse
studenten
Studenten KMO-management van de Antwerpse Karel De Grote-
hogeschool krijgen de komende maanden les in Plein Publiek op
Nieuw Zuid. In de serre trekken studenten zich los van het klassieke
klaslokaal. ‘Het helpt om veel creatiever te werk te gaan met een an-
dere mindset’, zegt studente Anissa Chadouli (24).
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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 Karel De
Grote-hogeschool volop te werken.

Plein Publiek ligt op Nieuw Zuid. De evenementenlocatie telt een
restaurant, exporuimtes en huisvest ook ondernemers in de circulai-
re economie.

Sinds deze week heeft de Karel De Grote-hogeschool het voor het
zeggen in de serre. Of toch op maandag en dinsdag, de sluitingsda-
gen van het restaurant. Dan wordt het omgevormd tot Campus Plein
Publiek, voor de meer dan 150 studenten KMO-management.

Docent en initiatiefnemer Pieter Spranjgers lanceerde het concept
vier jaar geleden. Sindsdien zijn er al tijdelijke campussen geweest
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‘Het zit soms in de
kleine dingen. De geur is
anders, maar er is ook
heel veel lichtinval’
STEIJE VERSTRAETE
Studente KMO-management

in een winkel in Hopland, in het voormali-
ge restaurant Poule en Poulette en in een
winkel in de Grand Bazar.

Nieuwe mogelijkheden
‘Het is een manier om weg te zijn uit de

typische Bokrijkklassen, waar leren ineffi-
ciënt gebeurt. Met een andere plaats, zorg je voor nieuwe leermoge-
lijkheden. Studenten hebben meer goesting, maar worden ook crea-
tief gestimuleerd, zegt Sprangers.

‘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 gebeurt dat meer. Om crea-
tiviteit, innovatie, teamwerk en projectmanagement te stimuleren, is
een aangepaste leeromgeving nodig. Daarom komen we los van vas-
te klas- en scholenstructuren’, zegt Sprangers.

Ook studenten Anissa Chadouli (24) en Steije Verstraete (18) zien
na één dag al de voordelen. Ze zijn volop bezig met een businessplan
uit te werken voor een project. ‘We zitten nu in de brainstormfase’,
zegt Chadouli. ‘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 Verstraete aan. ‘De geur is an-
ders. 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 ook verschillende ondernemers
gevestigd, wat voor studenten KMO-management ook een meer-
waarde is.
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