Persbericht

Hogeschool start Digital Masters Academy voor studenten

ODISEE TRAINT TOEKOMSTIG DIGITAAL TALENT
Deze week starten de studenten van Odisee, EHSAL Management School en KU Leuven
Campus Brussel met de Digital Masters Academy. “Daarbij zetten we, samen met Google
en Bloovi Me, een uniek leertraject op waarin onze studenten de knepen van digitale
marketing leren”, zegt programmacoördinator Lieze Lamotte.
Alle Odisee-studenten die een marketinggerelateerde opleiding volgen, kunnen zich
inschrijven voor deze cursus. “Tijdens de opleiding kunnen de studenten een aantal Googlecertificaten behalen in thema’s zoals AdWords en Analytics”, aldus Lieze. “Verschillende
Google-experts komen dit najaar langs om gastlessen te geven. Nadat ze het certificaat
behalen, zetten de studenten hun kennis om in de praktijk: ze zullen zelf een digitale
campagne opzetten voor een vzw. Wie alle stappen van de opleiding met succes doorloopt,
kan als werkstudent aan de slag als digital marketeer bij een vooraanstaand bedrijf. Daarvoor
werken we samen met Bloovi Me, een bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale marketing.”
Enige hogeschool in Brussel
De eerste sessie van de Digital Master Academy vindt deze week plaats op de Odisee-campus
in Brussel. Tot dusver zijn er zo’n 300 studenten ingeschreven. Odisee is overigens de enige
hogeschool in Brussel die van start gaat met de Academy. “Met dit praktijkgerichte leertraject
komen we tegemoet aan de toenemende vraag van digitale marketingprofielen op de
arbeidsmarkt. Elke student die een marketingopleiding volgt, moet weten hoe je een digitale
marketingcampagne opzet.”
Contact (niet voor publicatie) en praktische info
Wilt u als journalist zelf kennismaken met de Digital Masters Academy? Dat kan! Neem voor
meer info contact op met programmacoördinator Lieze Lamotte via 02-300 22 81, 0476-65 40
29 of lieze.lamotte@odisee.be. Meer info op http://www.emsbrussel.be/ en
https://www.digitalmastersacademy.be/.
Over Odisee
Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden (Lerarenopleiding, SociaalAgogisch Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse
vervolgopleidingen. 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. Ze
heeft campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Voor meer info, surf naar
www.odisee.be.
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