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ODISEE-HOGESCHOOL BEREIDT LEERLINGEN MET
MIGRATIEACHTERGROND VOOR OP HOGER ONDERWIJS
Leerlingen met niet-Belgische wortels voorbereiden op een opleiding in het hoger onderwijs.
Dat is het doel van de samenwerking die hogeschool Odisee aangaat met het Lucerna-college
in Anderlecht. “Leerlingen die geïnteresseerd zijn in wetenschap en techniek kunnen
eenvoudig bij ons terecht en worden bovendien voorbereid op hogere studies”, zegt Luk
Schoofs, directeur Industriële wetenschappen, Techniek en Biotechniek van Odisee.
Het Lucerna-college in Anderlecht wil jongeren met niet-Belgische wortels voorbereiden op het
hoger onderwijs. De school zoekt daarom aansluiting bij wetenschappelijke en technische
richtingen in het hoger onderwijs. “En zo kwam het bestuur bij Odisee terecht”, aldus Luk Schoofs.
“Onze samenwerking verloopt op verschillende manieren. Experts van Odisee geven bijvoorbeeld
gastlessen op Lucerna over uiteenlopende onderwerpen. Ook staan leerkrachten van Lucerna in
contact met hun vakgenoten bij Odisee. Daarnaast ondersteunen we onderzoeksprojecten van
leerlingen en bekijken we de mogelijkheid om een roboticaclub voor hen op te richten op
woensdagmiddag.”
Diversiteit stimuleren
Door al die initiatieven kunnen leerlingen proeven van opleidingen zoals Elektromechanica,
Biotechniek, Vastgoed en Bouw. “Deze werkwijze leent er zich perfect toe om de instroom van
leerlingen met een migratieachtergrond naar het hoger onderwijs te vergroten. Die diversiteit is
een van de speerpunten van de Odisee-hogeschool. Bovendien worden ze zeer goed voorbereid op
het hogeronderwijssysteem. Dat vergroot vanzelfsprekend de kans op slagen. De sectoren
waarvoor wij onze studenten voorbereiden, schreeuwen om goed geschoolde medewerkers. Het is
aan ons om geen enkel jong talent in de kou te laten staan.”
Meer info
Luk Schoofs, Studiegebieddirecteur Industriële wetenschappen, Techniek en Biotechniek Odisee.
luk.schoofs@odisee.be. 053-72 71 70. 0486-22 29 21.
Filip Clarisse, Diensthoofd Marketing & Communicatie Odisee. filip.clarisse@odisee.be. 02-210 12
27.
Over Odisee
Hogeschool Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in 6 studiegebieden (Lerarenopleiding, SociaalAgogisch Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse
vervolgopleidingen. Odisee, dat zo’n 10.000 studenten telt, is het resultaat van de fusie tussen
Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en KAHO Sint-Lieven. Beide scholen hebben jarenlang hun
stempel gedrukt op het Vlaams hoger onderwijs en met Odisee bouwen ze samen verder op hun
rijke ervaring. De hogeschool biedt onderwijs aan via een integraal talentbeleid waarbij diversiteit
en een nauwe band met het bedrijfsleven speerpunten zijn. Daarvoor zorgen de circa 1.000
personeelsleden van de school. Voor meer info, surf naar www.odisee.be.
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