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Stand van zaken
Nieuwe school HT²O opent haar deuren op High Tech Campus te Turnhout
Zondag 5 mei 2019 van 11 tot 17 uur
Er is de laatste maanden hard gewerkt op de
voormalige Syntra-site, onze nieuwe HTCT-campus. Plannen werden gemaakt en afgetoetst,
offertes werden bestudeerd, bestellingen van
meubilair, ICT-infrastructuur, grote touchscreens
… werden geplaatst, vloeren en plafonds werden gerenoveerd …
Op 1 september 2019 start KOBArT op die campus met een vernieuwend onderwijsproject, een
nieuwe school HT²O met de opties STEM-wetenschappen en STEM-technieken voor leerlingen vanaf 12 jaar. Daarnaast biedt HT²O theoretisch-technische STEM-richtingen aan vanaf de

tweede graad, dus voor leerlingen vanaf 14 jaar.
Opleidingen die voorbereiden op bv. ingenieursstudies.
De school trekt daarbij volop de kaart van een intensieve samenwerking met bedrijven, netwerkorganisaties zoals Ondernemend Turnhout en
VOKA en andere opleidingen, bv. de technologieopleidingen en de lerarenopleiding Techniek
en STEM van Thomas More. HT²O wil jongeren
via een sterk aanbod en uitdagende projecten
voorbereiden op STEM-richtingen in het hoger
onderwijs en dit in een stimulerende leeromgeving en een aangenaam en warm schoolklimaat.

Op zondag 5 mei 2019 van 11 tot 17 uur openen we de poort van de vernieuwde campus en stelt de
nieuwe school haar aanbod voor.
HT²O, High Tech Onderwijs Turnhout, Kempenlaan 36, Turnhout
Samen toekomst maken is het moto van de school,
o.a. ook met de praktisch technologische opleidingen die in PT²O,
de vernieuwde VTST in de Zandstraat te Turnhout worden aangeboden.
Op 5 mei opent PT²O ook haar deuren en
we voorzien een ‘treinverbinding’ tussen beide campussen.

25 collega’s en ex-collega’s pakken tijdens de
paasvakantie ook de grote tuin op de HTCT-campus
aan.
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Ondernemen & onderwijs: samen toekomst maken
Op 15 mei vanaf 18.45 uur organiseert “Ondernemend Turnhout”, een initiatief van VOKA Kempen en de Stad Turnhout, in de Nieuwe High Tech Campus in Turnhout, een informatieavond voor
bedrijven.
De komst van onze nieuwe High Tech Campus Turnhout (HTCT) betekent goed nieuws voor
ondernemers in de Kempen. De ingenieurs en wetenschappers van morgen zullen hier namelijk
opgeleid kunnen worden. De samenwerking met bedrijven is aldus cruciaal om samen een mooie
toekomst te kunnen maken.
De agenda ziet er als volgt uit :
•

18u45 Onthaal

•

19u00 Verwelkoming
door Pat Van Roey, voorzitter Ondernemend Turnhout

•

19u05 Introductie: Naar een open High Campus in Turnhout
door gastheer Willy Brion

•

19u20 HT²O en PT²O: samen een High Tech toekomst uitbouwen
door Jan Roels & Frank Biesemans

•

9u35 Thomas More en KU Leuven als partner van innovatief
onderwijs & ondernemen
door Els Van Weert

•

20u00 De voordelen voor ondernemers van een STEM-school
door Bert Adriaensen

•

20u30 samenwerking onderwijs i.v.m. ‘The Internet of Things’
door Nicolas Mertens & Pat Van Roey

•

20u50 round up

•

21u00 netwerking

U bent uiteraard allemaal van harte welkom.
Inschrijven kan via de VOKA website en is gratis.
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