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Pieter Sprangers, docent KMO-Management 

"Protesteren kan creatiever" 

Pieter Sprangers aan het werk in zijn pop-uplokaal. - Foto Laenen  

Pieter Sprangers was gisteren gewoon aan het werk. Om half vijf 's ochtends vertrokken 
vanuit Turnhout om zéker alle wegblokkades voor te zijn. Het gevolg: school nog dicht, alle 
cafés dicht en anderhalf uur ronddwalen in een slapende stad. Deze man had er wat voor 
over om te gaan werken. 

"Omdat ik vind dat het middel om te protesteren tegen de besparingen creatiever kan 
ingevuld worden. Ook ik betreur de situatie. Het hoger onderwijs heeft het al zo moeilijk 
met té grote lesgroepen, en nog gaan inleveren, is een zeer slechte zaak. Maar ik ga ervan 
uit dat ik ook zelf met creatieve oplossingen kan komen voor de beperkingen die mij 
opgelegd worden. Ik kan naar mijn directie gaan en een groter klaslokaal eisen. Het 
antwoord zal zijn dat dat niet gaat." Daarom heeft Sprangers ook recent een pop-up 
leslokaal opgestart in het Grand Bazar Shopping Center. "Dat is mijn creatieve oplossing. Ik 
heb een grote ruimte en het gaat leegstand tegen." 
 
Dingen blokkeren is volgens Sprangers geen oplossing. "Ik wil niet beperkt worden in mijn 
vrijheid. Dan stel je mensen voor een voldongen feit. In ons land is er een eindeloze 
discussie-en debatcultuur. Dat is helaas niet de mijne. Zoek andere vormen om het 



ongenoegen in de samenleving te uiten." 
 
De voorbije dagen is het 'wel of niet staken'-gesprek vaak gevoerd in de leraarskamer van 
de KdG. "Iedereen is bezorgd, ik ook. Maar we moeten dat zeker niet overrroepen. Ik 
respecteer mensen die een bepaald standpunt innnemen. Maar ik kies voor een niet-
violente benadering. Ik wil aan mijn studenten uitstralen dat ook te doen." (SCA) 
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STUDENTEN KRIJGEN LES IN SHOPPINGCENTER OP GROENPLAATS 

Oude winkel wordt klaslokaal 

Shoppers kunnen niet alleen binnenkijken in het 'klaslokaal', ze mogen er zelfs bij komen 
zitten om de les mee te volgen. - Laenen  

Gedaan met krappe klaslokaaltjes met vooraan een schoolbord en studenten braafjes 
naast elkaar op hun banken. De Karel de Grote Hogeschool heeft een pop-upklas geopend 
in een oude winkel in het shoppingcenter op de Groenplaats. "Niet alleen hebben we zo'n 
100 vierkante meter plaats, het is een vorm van leren 'where the business is going on'." 
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Docent Pieter Sprangers zet de studenten 
aan het werk. - Laenen  

Studenten die een creatieve opleiding volgen, moeten de mogelijkheid hebben op een 
creatieve manier les te volgen. Dat is de insteek van het pop-upconcept dat de Karel de 
Grote-Hogeschool (KdG) uit de grond heeft gestampt. Sinds het begin van deze week 
volgen een tachtigtal leerlingen, twee keer per dag, les in de Grand Bazar. Op de eerste 
verdieping, naast de decorwinkel Habitat, krijgen ze elke centimeter van het grote 
winkelpand volledig ter beschikking. "Hier kunnen we posters en grote banners omhoog 
hangen, zonder dat er iemand zegt dat dat niet mag omdat er dan verf van de muur komt. 
Geen klassieke schoolbanken, maar wel tafels met stoelen in hippe kleuren, waar 
studenten rechtstaand aan kunnen werken. En ook de toog van de vorige winkel staat er 
nog", legt Pieter Sprangers, docent KMO-management uit. Hij is de bezieler van het 
project. Naast docent bij KdG is hij zelf ook ondernemer, gespecialiseerd in alles wat met 
innovatie te maken heeft. 

Relevante leeromgeving 

"We zochten een innovatieve oplossing die de lesprocessen krachtiger maken, in een 
relevante leeromgeving. Een plaats waar studenten kunnen uitwaaieren en in teams 
kunnen werken aan creatieve processen. Dat is in een traditioneel leslokaal moeilijker of 
zelfs onmogelijk." 
 
De winkelruimte is drie keer zo groot als een standaard klaslokaal. "Het is een vorm van 
leren 'where the business is going on'. We wilden niet alleen les geven over creativiteit en 
innovatie, maar meteen ook zelf het goede voorbeeld geven." 

Voorbijgangers triggeren 

Volgens Sprangers kan dat heel moeilijk op een campus, waar alles traditioneel verloopt. 
Bovendien zet KdG ook in op de interactie met voorbijgangers. De etalage wordt gebruikt 
om hen te 'triggeren'. "Op de eerste dag zijn er al verschillende shoppers een kijkje komen 
nemen. Ze kunnen de lessen meevolgen, vragen stellen of rustig hun krant lezen in één 
van onze zetels. Ik vind het belangrijk dat studenten ook in contact komen met de stad, 
met het kloppend hart van zaken doen." 
 
Het pop-up-leerconcept is uniek in Vlaanderen. De hogeschool huurt het pand tot januari 



voor studenten marketing en KMO-management. In de toekomst is het de bedoeling om 
ook op andere plaatsten klaslokalen te laten 'poppen.' 
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