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Persberichten stage hogeschool Odissee 
 

LARISSA KLICK 

 

Persbericht 

Buitenlandse studenten op internationale stage op Technologiecampus Gent 

Gent – 16 augustus 2016 

 

Vijf studenten uit respectievelijk Duitsland, Engeland, Polen en de VS maakten op 16 

augustus op de Technologiecampus van de KU Leuven en de hogeschool Odisee in Gent 

kennis met verschillende opleidingen. De stage kadert in de Zomercursus die de Taalunie 

i.s.m. de UGent organiseert voor buitenlandse studenten die hun kennis van de 

Nederlandse en de Vlaamse taal en cultuur willen verbeteren. 

 

An De Moor, de talenbeleidcoördinator van de KU Leuven en Odisee, verwelkomde en begeleidde 

de groep de volledige stagedag. Ze gaf een presentatie over het schrijven van persberichten en gaf 

een introductie over de verschillende opleidingen op de Technologiecampus. Studenten hebben hier 

niet alleen de mogelijkheid om een universitaire opleiding maar ook een professionele 

bacheloropleiding te volgen in de vele laboratoria of bijvoorbeeld de universiteitsbrouwerij. 

 

Dr. Sylvie De Muynck, het opleidingshoofd van de Energietechnologie, liet de vijf studenten de 

moderne laboratoria zien en besprak de toekomstgerichte oriëntering van de professionele bachelor 

Energietechnologie. De stagestudenten bezochten ook de brouwerij samen met prof. dr. ir. Gert De 

Rouck, de brouwer. Hier kunnen die studenten vele verschillerende vakken samenbrengen en 

interdisciplinair samenwerken. 

 

“Het was interessant meer over het hoger onderwijs in Vlaanderen te ervaren. Het praktijkgericht 

onderzoek en onderwijs op de Technologiecampus is heel opmerkelijk.” vond Jeff Heerdink, student 

hoger onderwijs uit de VS. 

Einde Persbericht 

  

Meer info 

Contacteer Larissa Klick, studente van de Universität Göttingen, Duitsland, larissaklick@gmx.de 

 

  

mailto:larissaklick@gmx.de
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JEFF HEERDINK 

 

Persbericht 

Buitenlandse studenten verkennen de Gentse campus van KU Leuven en 

Odisee 

16/08/16 – Gent  

Op dinsdag 16 augustus liepen vijf studenten uit de Verenigde Staten, Duitsland, Polen en het 

Verenigd Koninkrijk stage op de Technologiecampus van de KU Leuven en de Hogeschool Odisee. De 

studenten nemen deel aan een taalcursus Nederlands van twee weken. Dit programma van de 

Nederlandse Taalunie en de U Gent is gericht op taal, cultuur, en beroep. 

Tijdens de eerste week volgen de studenten lessen die in vijf verschillende trajecten zijn ingedeeld, 

bijvoorbeeld media, politiek en diplomatie. Tijdens de tweede week moet iedere student van de in 

totaal 114 deelnemers in kleine groepjes een korte stage doorlopen in bedrijven en organisaties in 

Vlaanderen, Brussel en Nederland zodat ze meer leren over het beroepsleven in het Nederlandse 

taalgebied. 

De vijf studenten op bezoek bij de Technologiecampus van de KU Leuven en de Hogeschool Odisee 

kregen een les over persberichten schrijven evenals de politieke situatie in België van An De Moor, 

Talenbeleidcoördinator van de KU Leuven en Odisee. Tijdens een rondleiding nadien konden de 

studenten over verschillende praktisch pedagogische praktijken discussiëren met twee professoren, 

namelijk dr. Sylvie De Muynck, opleidingshoofd Energietechnologie, en prof. dir. ir. Gert De Rouch, 

brouwer van de KU Leuven. 

“We hebben kennis kunnen maken met zowel onderzoeksactiviteiten als onderwijs als 

dienstverlening zoals bijvoorbeeld het brouwen van bier en het optimaliseren van zonnepanelen.  

Voor studenten zijn dit interessante manieren om theorie te leren en zich erin te verdiepen”, aldus 

Lara Klick, een Duitse studente. 

 

Einde Persbericht 

Meer informatie: 

 

Jeff Heerdink 

Programma Manager 

Hutton Honors College 

Indiana University 

Verenigde Staten 

jfheerdi@indiana.edu  

 

 

 

 

mailto:jfheerdi@indiana.edu
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Dawid Rola 

 

PERSBERICHT 

Buitenlandse studenten krijgen taalbad Nederlands in Gentse 

hogeschool Odisee 

 

Gent, 16 augustus 2016 – Tijdens hun stage op de Technologiecampus van Hogeschool Odisee en KU 

Leuven in Gent maakten 5 buitenlandse studenten kennis met een aantal energielaboratoria en de 

brouwerij van de KU Leuven. Deze deelnemers aan de Zomercursus Nederlands, georganiseerd door 

de Taalunie en de Universiteit Gent, beleefden een unieke maar leerrijke dag. Een van hun taken 

was het schrijven van een persbericht na een les daarover van An De Moor, 

Talenbeleidcoördinator bij de KU Leuven en Hogeschool Odisee. 

Voor de buitenlandse studenten uit 4 verschillende landen, namelijk Groot-Brittannië, Polen, Duitsland 

en Vereinigde Staten, bleek het geen enkel probleem om in het Nederlands te communiceren. Ze zijn 

intussen al aan hun tweede week in Gent toe, waar ze aan de 61te editie van de Zomercursus 

Nederlands deelnemen. Op de 16de augustus bezochten ze de Technologiecampus van Hogeschool 

Odisee en KU Leuven in Gent dichtbij het Rabot. Ze leerden niet alleen over de campusfaciliteiten, 

maar ook over Gentse geschiedenis en de kunst van het universitaire bierbrouwen. Brouwer prof. dr. 

ir. Gert de Rouck liet de deelnemers in de brouwerij proeven. Selena Geerts, studente uit Londen, vond 

het bier: “Lekker, maar niet sterk genoeg voor mij”. 

Aan het begin van de stage woonden de deelnemers een les over persberichten schrijven bij van An 

De Moor, Talenbeleidcoördinator bij de KU Leuven en de Hogeschool Odisee. Zij was sterk onder de 

indruk van de taalkennis Nederlands van de studenten. Aan de hand van haar concrete tips moesten 

de studenten aan het eind van een lange dag hun eigen persbericht schrijven. Ze vertelde niet alleen 

over het schrijven. Haar verhalen over de Nederlandse taal in Vlaanderen waren voor de studenten 

erg interessant. Dr. Sylvie De Muynck, programmadirecteur van de opleiding Energietechnologie, 

verklaarde de werkwijze van zonnepanelen en lichtte toe wat de studenten van Energietechnologie in 

Hogeschool doen en wie ze eigenlijk zijn.  

Student Dawid Rola uit Polen vat samen: “Dit was een hele boeiende dag. Ik heb niet alleen veel 

geleerd, maar ook een biertje gedronken!”. Jeffrey Heerdink uit Vereinigde Staten was kritisch: “Maar 

ik prefereer toch witbier”. De studenten blijven in Gent tot zaterdag.  

 

Meer info 

Dawid Rola 

dawid@rola.waw.pl 

tel. 0048 784 147 474 

mailto:dawid@rola.waw.pl


 

Stagedag Zomercursus KU Leuven en Odisee 17 08 2016.  
Persberichten geschreven door studenten en verbeterd door An De Moor 

 

4 

Selena Geerts 

 

Dinsdag 16de augustus 2016 

PERSBERICHT  

Fijne stagedag op campus Universiteit van Leuven en Odisee in Gent  

 

Op dinsdag augustus 2016 liepen vijf Nederlandse zomercursusstudenten uit respectievelijk 

Duitsland, Engeland, Polen en de VS een bijzondere stage op de sterk gediversifieerde campus van 

de Hogeschool Odisee en de beroemde Universiteit van Leuven in de mooie stad van Gent. Ze 

kregen meer informatie over het hoger onderwijs in Vlaanderen, de toekomstmogelijkheden van 

energietechnologie en het proces van bier brouwen. 

Deze studenten kregen een rondleiding doorheen de groene campus Zij maakten kennis met het 

vijfjarenplan om de Technologiecampus een innovatieve architectuur te geven. Dawid Rola uit Polen 

is overtuigd:“De grashelling voor de voormalige textielfabriek zal knap zijn.” De andere studenten 

gingen akkoord met hem.  

De nieuwe energietechnologielaboratoria van opleidingshoofd dr. Sylvie De Muynck waren onder 

constructie maar het stof belemmerde de belangstelling van de studenten niet. Ze leerden iets over 

hernieuwbare energie en kregen een rondleiding door een kleurrijke gang met onder meer een labo 

rond onderzoek in zonnepanelen. Het was een warme dag en dus de studenten hadden de 

mogelijkheid om de hernieuwbare energie in actie te zien.  

Voor deze studenten vormde het brouwerijbezoek het hoogtepunt Prof. dr. ir. Gert De Rouck, de 

brouwer, legde het brouwproces van bier helder uit. “Ik dacht intussen: genoeg met de informatie. 

Wij willen iets proeven!”, getuigt Selena Geerts uit Engeland. Iedereen viel stil omdat het bier zo 

gebalanceerd en lekker was.  

 

EINDE PERSBERICHT 

Meer Info: Selena Geerts 

0044 774 752 43 89 

selena.geerts@hotmail.com 
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Mahamed Ali 

 

Persbericht 

  

Buitenlandse studenten bezoeken de eigen brouwerij van de KU Leuven in Gent 

  

Vandaag bezochten 5 studenten van de Zomerschool Nederlands in Gent de Gentse campus van de  

universiteit van Leuven en de hogeschool Odisee. Als onderdeel van hun tweedaagse stage kregen de 

studenten een rondleiding op de campus waar ze onder meer van prof. dr. ir. De Rouck uitleg kregen 

over het brouwen van bier. Mahamed Ali, student uit de VS, getuigt: “Het proeven van het bier was 

duidelijk het hoogtepunt van de stagedag.”  

  

Meer informatie; contacteer Mahamed 

 


