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Stad Kortrijk voorziet opnieuw
locaties om studenten samen te
laten studeren
In het hoger onderwijs staat de examenperiode voor de deur. In een atypisch
academiejaar waar studenten weinig sociaal contact hebben, is de behoefte meer dan
ooit aanwezig om samen te kunnen studeren. Stad Kortrijk voorziet zoals steeds enkele
bloklocaties: plaatsen waar de studenten samen kunnen studeren in veilige
omstandigheden.
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Met meer dan 15.000 zijn ze, de studenten die studeren aan één van de vier Kortrijkse hoger
onderwijsinstellingen. Kortrijk blijft groeien als studentenstad, maar van het rijke studentenleven
konden studenten dit semester nog niet echt genieten. Lessen op de campus werden vervangen
door online lessen en voor de vele studentenactiviteiten werd een digitaal alternatief gezocht.
Veel studenten zijn zo in een sociaal isolement terechtgekomen.

Stad Kortrijk biedt iedere examenperiode verschillende locaties aan waar studenten samen
kunnen studeren. De stad was al in volle voorbereiding met het opzetten van bloklocaties en
kon zo ook snel schakelen nadat het licht op groen werd gezet. Samen studeren werkt voor heel
wat studenten immers motiverend en meer dan ooit hebben studenten nood om nog eens uit
hun kot te kunnen komen.

"Studenten zijn het beu om altijd alleen in hun kot te zitten en alles online te
beleven. Voor velen werkt het inspirerend en motiverend om in groep te kunnen
studeren. Zeker in deze tijden is de behoefte er bij veel studenten om samen te
kunnen studeren. Net als de voorbije jaren hebben we dan ook niet getwijfeld
om enkele bloklocaties in te richten." 
— Kelly Detavernier,  schepen van onderwijs

Stad Kortrijk stelt daarom verschillende locaties open: de centrale bibliotheek, JC Tranzit, OC
Aalbeke, OC De Wervel in Bellegem en 't Kasteel in Heule. Daarnaast stelt de Sint-
Michielsbeweging ook weer de Sint-Michielskerk ter beschikking. Een overzicht van alle
bloklocaties vind je op de website van Kortrijk Studentenstad. Reserveren is verplicht en kan via
deze website. We zoeken nog extra vrijwilligers om te helpen bij het onthaal van de studenten
en het openen en afsluiten van de locaties. Wie wil meewerken, kan een mailtje sturen naar de
vrijwilligersverantwoordelijke van de stadsorganisatie: joke.coulembier@kortrijk.be

"Ik ben verheugd dat de studenten ook in de deelgemeenten terechtkunnen
in o.a. 't Kasteel van Heule en de OC's van Aalbeke en Bellegem om in alle rust
te kunnen studeren. Dank aan de vrijwilligers die samen met de
stadsmedewerkers de praktische zaken organiseren." 
— Stephanie Demeyer, schepen van ontmoetingscentra en vrijwilligers

http://www.kortrijkstudentenstad.be/aanbod/bloklocaties/



