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Kortrijk Studentenstad gaat op zoek
naar De Slimste Campus van Kortrijk
Kortrijk Studentenstad vzw gaat vanaf 23 februari op zoek naar De Slimste Campus van Kortrijk. De

studenten van Howest, KU Leuven Campus Kulak, UGent Campus Kortrijk en VIVES strijden om de eer

van hun onderwijsinstelling in een driedelige quiz in samenwerking met Ludiek vzw.

Kortrijk Studentenstad vzw organiseert jaarlijks heel wat ac�viteiten voor studenten. Denk aan de

jaarlijkse Student Welcome, Students on Ice, kajakrace, Midnight Swim,... Hoewel de goes�ng om te

organiseren heel groot is, blijven de crea�eve breinen dit academiejaar op hun honger zi�en. Toch geven

ze niet op. Vorig semester werden al enkele online quizzen georganiseerd en werden de studenten

aangemoedigd om een marathon te wandelen of lopen in december. Zo legden ze samen meer dan

1.500 km af.

De nood naar verbondenheid is groot en daarom werd naar een nieuw concept gezocht dat inspeelt op

de onderlinge band tussen studenten van een campus en tegelijk de concurren�e tussen de

verschillende campussen aanwakkert. Vanaf dinsdag 23 februari start de zoektocht naar De Slimste

Campus van Kortrijk. Hiervoor werd een partner gevonden in Ludiek vzw, de organisa�e die �jdens

Sinksen in de Wolken 2020 ook al de Kortrijkse hersenmassa's in beweging ze�e �jdens de zoektocht

naar De Slimste Deelgemeente van Kortrijk.

We kijken ernaar uit om elkaar weer fysiek te ontmoeten en feestjes te
organiseren voor onze studenten, maar in afwachting daarvan zitten we zeker
niet stil. Kortrijk Studentenstad gaat steeds op zoek naar leuke, digitale
alternatieven om de studenten toch leuke activiteiten te bieden waarin ze met
elkaar in contact komen. Ik ben alvast heel benieuwd welke campus zich tot de
slimste zal kronen!
— Kelly Detavernier, schepen van onderwijs

⏲

http://pers.kortrijk.be/


Op 23 februari en 2 maart vinden twee voorrondes plaats waar studenten individueel aan kunnen

deelnemen. Het wordt een ludiek quizconcept waar kennis minstens even belangrijk is als het correct

kunnen inscha�en van de medestudenten. Op 9 maart vindt de apotheose plaats �jdens de grote finale

waarin vier studenten per campus tegen elkaar strijden om zich minstens voor één jaar De Slimste

Campus van Kortrijk te kunnen noemen. De drie quizavonden vinden volledig plaats via Facebook Live op

de Facebookpagina van Kortrijk Studentenstad.

We gaan met volle goesting aan de slag om De Slimste Campus van Kortrijk te
organiseren. De meesten onder ons hebben zelf in Kortrijk gestudeerd en
weten maar al te goed dat elke campus erop gebrand zal zijn om de trofee mee
naar huis te nemen. De studenten mogen zich verwachten aan enkele, hoe kan
het ook anders, ludieke quizavonden. 
— Davy Maes, voorzi�er Ludiek vzw

Planning

23 februari om 20 uur: voorronde voor studenten van UGent Campus Kortrijk en VIVES

2 maart om 20 uur: voorronde voor studenten van Howest en KU Leuven campus Kulak

9 maart om 20 uur: de grote finale

Studenten kunnen zich gra�s inschrijven via deze link. Meer info vind je op de Facebookpagina van

Kortrijk Studentenstad.

https://tiny.cc/deslimstecampus
https://www.facebook.com/KortrijkStudentenstad



