Persbericht

Odisee verlaagt drempel om vragen te stellen aan studenten

TOEKOMSTIGE STUDENTEN STELLEN
VRAGEN VIA CHAT
Jongeren communiceren het liefst via sociale media. Odisee speelt daarop in en organiseert
een bijzonder initiatief: Odisee-studenten van alle opleidingen staan op woensdag 13
september van 16u tot 20u klaar om toekomstige studenten via chat te woord te staan en te
antwoorden op al hun vragen.
“Laatstejaars komen vaak met hun ouders naar een infodag. Ze krijgen daar een rondleiding van
een student uit de opleiding die hen interesseert. Vaak zijn het de ouders die vragen stellen aan die
student. Om die drempel om vragen te stellen te verlagen voor onze toekomstige studenten,
organiseren we op 13 september een chatsessie waar toekomstige studenten via chat al hun vragen
kunnen stellen aan een student uit de opleiding en van de campus die hen interesseert,” zegt
Catherine Decraene van de Dienst Marketing en communicatie van Odisee. “Jongeren
communiceren veel opener via sociale media.”
Op maat van de studenten
“Bij Odisee hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding. Niet alleen onze docenten en
studiebegeleiders zorgen voor die begeleiding, ook onze studenten werken daar volop aan mee.”
De hogeschool probeert de begeleiding ook zoveel mogelijk op maat van haar studenten te
organiseren. “Een laagdrempelige chatsessie kadert dus volledig binnen onze filosofie.”
Praktisch
Bezoekers starten de chatsessie via www.odisee.be/chat. Daar vinden ze een overzicht van alle
chatters, met de opleiding die ze volgen en een fotootje van de student. Ze kunnen daarnaast ook
via Facebook Live beelden volgen vanuit het zenuwcentrum, waar presentator Marc Boon en
Odisee Social media queen Nicol Adaszewska verslag uitbrengen. Beelden van de vorige chatsessie
vindt u op:
https://www.facebook.com/odiseehogeschool/videos/1399357093485793/
https://www.facebook.com/odiseehogeschool/videos/1399428353478667/
https://www.facebook.com/odiseehogeschool/videos/1399468700141299/
Kom langs!
U bent van harte uitgenodigd op 13 september tussen 16u en 20u om een kijkje te nemen in ons
zenuwcentrum op Campus Brussel, Stormstraat 2. Gelieve op voorhand een seintje te geven aan
Catherine Decraene via onderstaand gsm-nummer.
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