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Hogeschool Odisee neemt innovatieve Lunchbreak‐app in gebruik

ICT‐STUDENTEN ONTWIKKELEN APP OM
WACHTRIJEN IN BROODJESBAR TE VOORKOMEN
Vanaf maandag +, maart kunnen studenten van Odisee Campus Brussel hun lunch bestellen
via Lunchbreak, een app die ontwikkeld werd door twee ICT‐studenten van de hogeschool.
“Een handige nieuwigheid voor de studenten en bovendien dé manier om lange wachtrijen in
de broodjesbar van de campus te vermijden”, klinkt het.
De broers Andreas en Simon Backx, respectievelijk student en oud‐student ICT aan hogeschool
Odisee, ontwikkelden samen de Lunchbreak‐app. “Dankzij die app kunnen studenten op voorhand
hun lunch bestellen bij de broodjesbar op Campus Brussel”, aldus Andreas. Het systeem van
Lunchbreak is simpel, zegt Simon. “De app bevat de menukaart van ’t Clubke, de Odisee‐
broodjesbar die wordt uitgebaat door Sodexo. De student maakt zijn keuze – een broodje, een
slaatje, dranken… – en de bestelling wordt vervolgens doorgestuurd naar de broodjesbar. Een uur
later ligt de bestelling klaar.”
Wachtrijen vermijden
“Deze innovatieve app is zowel handig voor studenten als voor de medewerkers van onze
broodjesbar, die hun werk zo beter kunnen spreiden”, vertelt Wouter Ommeslag, hoofd Facilitair
beheer van Odisee. “Bovendien is dit dé manier om lange wachtrijen te vermijden. Studenten die
de app gebruiken, kunnen hun bestelling immers gewoon ophalen aan een voorbehouden kassa.”
Studentenstart‐up
Voor Andreas en Simon is het bijzonder dat hun software nu op de hogeschool gebruikt zal
worden. “Drie jaar geleden hebben we het prototype van de Lunchbreak‐app uitgetekend in een
hotelkamer op reis in Kroatië. En nu neemt de school onze app in gebruik. Daar kijken we uiteraard
naar uit! Lunchbreak is de eerste realisatie van Cloock, het start‐upbedrijfje dat we samen hebben
opgericht om tijdens onze studie alvast enkele ICT‐hobbyprojecten serieus aan te pakken.”
Op maart gaat Odisee van start met een pilootproject op Campus Brussel. Blijkt Lunchbreak
een succes, dan wordt de app ook ingevoerd op Odisee Technologiecampus Gent.
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Over Odisee
Odisee is het resultaat van de fusie tussen de Hogeschool‐Universiteit Brussel (HUB) en KAHO
Sint‐Lieven. Beide instellingen hebben jarenlang hun stempel gedrukt op het Vlaams hoger
onderwijs en met Odisee bouwen ze samen verder op hun rijke ervaring. De instelling wil state‐of‐
the‐art onderwijs aanbieden d.m.v. een integraal talentbeleid waarbij superdiversiteit en een
verankering in het werkveld speerpunten zijn. Odisee biedt D bacheloropleidingen in zes
studiegebieden (Lerarenopleiding, Sociaal‐Agogisch Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg,
Bedrijfskunde en Technologie) en diverse vervolgopleidingen. Voor meer info, surf naar
www.odisee.be.
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