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Studenten en docenten hogeschool Odisee voeren mee actie

OPENBARE LES VOOR REGERING
OVER BENARDE FINANCIERING HOGESCHOLEN
Samen met enkele duizenden hogeschoolstudenten en ‐docenten trekken een
‐tal
studenten van Odisee vrijdag naar het Martelaarsplein in Brussel. Tijdens een massales klagen
ze de verminderende financiering van de Vlaamse hogescholen aan. Studenten Verpleegkunde
van Odisee zullen een EHBO‐post bemannen; de studentenraad van Odisee staat in voor de
veiligheid.
Samen met de andere Vlaamse hogescholen nodigt Odisee de Vlaamse regering uit op een
‘openbare’ les over hun benarde financiering. De hogescholen trekken met meer dan .
studenten en docenten naar het Martelaarsplein in Brussel. De les wordt gegeven door onder
.
andere financieel expert Pascal Paepen en gaat via livestreaming naar de meer dan
studenten en .
medewerkers in alle hogescholen in Vlaanderen.
“Hogere werkdruk”
De voorbije zeven jaar steeg het aantal studenten aan de Vlaamse hogescholen met maar liefst
%, terwijl de financiering juist daalde met %. Dat leidt tot verhoogde werkdruk bij de
personeelsleden en dreigt de kwaliteit van het onderwijs onder druk te zetten. “Ook binnen onze
opleiding voelen we dat”, vertelt Stijn Muylaert, docent in de bachelor Verpleegkunde. “Er wordt
minder personeel aangeworven, waardoor de werkdruk hoger ligt. We blijven met Odisee state‐of‐
the‐art onderwijs aanbieden en volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet, maar door de
lagere budgetten vergt dat heel wat van de docenten.”
Studenten steken de handen uit de mouwen
Enkele studenten van Odisee zullen vrijdag helpen om de openbare les in goede banen te leiden.
ASR, de algemene studentenraad van Odisee, zorgt bijvoorbeeld mee voor de veiligheid op het
evenement. “We sturen een vijftal studenten die als stewards optreden tijdens de massales”,
vertelt ASR‐voorzitter Thomas Eeman. Daarnaast zullen studenten van Campus Brussel‐Terranova
een EHBO‐stand verzorgen. ”Acht studenten Verpleegkunde van Odisee zullen tijdens de massales
de eerste hulp verzekeren”, zegt Stijn Muylaert. “Ze doen dat vrijwillig, maar op die manier doen ze
natuurlijk nuttige en belangrijke praktijkervaring op, die hen later zeker van pas zal komen.”
Contact en informatie
Filip Clarisse, Diensthoofd Marketing & Communicatie Odisee. Tel:
filip.clarisse@odisee.be
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We nodigen u vriendelijk uit om de massales, waar ook een petitielijst aan de minister van
Onderwijs wordt overhandigd, als journalist bij te wonen. De actie vindt plaats op het
Martelaarsplein in Brussel, op vrijdag april
van u tot u .
Meer informatie over de actie vindt u op wantwijzijnhetwaard.be
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