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Het leven
is aan…
In dit magazine OMen brengen we acht oud-studenten Oﬃce
Management samen. Omdat ze ons inspireren. Omdat ze hopelijk
ook jou inspireren. Niet dat ze een perfect parcours lopen. Wel durven ze zich te laten verrassen: een zijpad inslaan en daar een passie
ontdekken.
Hoe groot wil jij worden? Het gaat niet om het antwoord, maar om de
vraag. Dat is de mindset die we aanmoedigen bij KdG! We bereiden
je zo goed mogelijk voor om alle kansen te omarmen.
HRB-studente Nitaya Sprangers besliste op twee dagen om met
Erasmus in Noorwegen te studeren en kwam terug met internationale ambities. Geerte Marreel gaat na haar studie EPM voor een master
in Gent, en wel uit liefde voor de mens. De Françaises Sarah Muller
en Stella Friaisse uit Nancy beleefden een onvergetelijk jaar in Antwerpen. Zo haalden ze een double degree: twee bachelordiploma’s
in drie jaar tijd.
Jan Leys combineerde twee studies en bedenkt nu creatieve
concepten voor het innovatieve Junction. Als dertiger opnieuw gaan
studeren, en nu aan de slag in de job die hij voor ogen had. Dat is het
pad van digital marketeer Thomas Schöngut. Jan-Hendrik koestert
zijn duurzame engagement en staat als facilitator mee aan de frontlinie van de klimaatbeweging. Soﬁe De Wit ontwikkelt na haar oﬃce
management skills nu ook haar business management talenten in de
opleiding International Business (IBS) aan KdG.
Kies voor Event- en Projectmanagement, Cross Media Management,
HR for Business of Business & Languages. Geniet volop van de
toevalligheden die je pad kruisen. En inspireer ons met jouw
onverwachte verhaal!
Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN
+32 3 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
www.facebook.com/
kareldegrotehogeschool
www.kdg.be/oﬃce-management

EPM

Geerte Marreel

DOENER
Ik ben een doener. Daarom koos ik voor de
richting Event- en Projectmanagement. Organiseren is mijn ding, voor de scouts, als vrijwilliger. Ik was en ben nog steeds heel graag
bezig. Antwerpen is mijn thuisstad en zo was
de keuze voor KdG snel gemaakt.
Wat is typisch KdG? Voor mij voornamelijk de
band met de docenten. Ik ging graag naar
de les. Ja, ik heb zelden iets gemist. Door
de kleinere klasgroepen sta je dichter bij de
docenten. Zij waren altijd bereid om te helpen en vonden geen vraag te veel.
Tijdens mijn studie liep ik vier maanden stage bij hetzelfde bedrijf en nadien kreeg ik de
kans om nog twee maanden langer te blijven. Een geweldig leuke ervaring. Nadat ik
mijn diploma behaalde, heb ik lang genoten
van mijn vrije tijd. Ik reisde naar Peru en Bolivia. En ik dacht na over wat ik nog kon doen.
100 procent voorbereid ben je nooit op wat
de toekomst brengt. Geen enkel advies volstaat voor alle nieuwe paden die je kiest en
bewandelt.
Mijn interesseveld is meer en meer
naar de mens zelf verschoven. Daarom zocht ik naar een vervolgstudie
waarmee ik mijn beide passies
kon samenbrengen: ik wil mensen
vooruithelpen en projecten organiseren. Nu begin ik aan de UGent
met een schakeljaar voor de
masteropleiding Conﬂict and
Development. Het zijn meteen
twee zaken die ik zogezegd
nooit ging doen: een master halen en nog wel in een
andere stad. Iets kunnen studeren puur uit interesse is een
geweldig gevoel.
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XMM/EPM

Jan Leys

CREATIEVE
CONCEPTEN

Ik ben een ‘specialleke’. Na vijf jaar studeren heb ik twee bachelordiploma’s
op zak: Cross Media Management en
Event- en Projectmanagement. Voor
één vak struikelde ik het eerste jaar,
waardoor ik op het einde van mijn studie Cross Media plots de ruimte kreeg om
een extra diploma te halen. Ik geloof in de
combinatie: een goed event staat of valt met
de juiste campagne op sociale media.
Als persoon ben ik heel kalm, net daarom zoek
ik spanning op. In een hobby als kitesurfen, of door
de minst evidente keuze te maken. In het tweede
jaar XMM kon je kiezen voor een studiereis naar
Amsterdam, Berlijn of Marokko. Het laatste leek
me de grootste uitdaging. Tijdens die reis leerde ik
zowel mijn medestudenten als de docenten goed
kennen. De kracht van KdG zit in die band tussen
student, docent en school.
Mijn eindstage deed ik bij het innovatieve bedrijf
Junction, en in maart kreeg ik de vraag om er vast
te starten. Dus daar ben ik nu aan de slag als event
manager. Het is mijn taak om creatieve concepten
te bedenken. Wij zijn volop bezig met de organisatie van Mobility of the Future 2019 in Park
H. Daarbij sta ik in voor de logistieke kant en
inrichting van het event. Er komt veel bij kijken,
echt een kwestie van je hoofd erbij te houden.
Waar zijn de ingangen? Waar ligt de elektriciteit? Zo leggen we de puzzel.
Ik zet me ook in voor de opleidingen XMM en
EPM vanuit mijn nieuwe positie in het werkveld. Zo denk ik mee over future proof onderwijs en zorg ik voor een uitdagend project
waarmee de studenten aan de slag kunnen.
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HRB

Nitaya Sprangers

VISIE
Een cruciaal moment kwam er tijdens het
vierde jaar studeren: een docent spoorde me aan om langs te gaan bij het international oﬃce op de campus van KdG.
Daar ben ik zo dankbaar voor! Erasmus?
Het leek nooit iets voor mij, ik volgde
een eigen parcours en ik ben een beursstudent. Op twee dagen moest ik mijn
ouders overtuigen, de deadline was
vlakbij.
Toch kwam ik enkele maanden
later al aan in Halden, Noorwegen,
voor een uitwisselingsproject van vijf
maanden. Een deel van mij zit daar
in het Hoge Noorden nog steeds
te bibberen en te genieten.
Onbeschrijfelijk! Het werd een
hele ervaring, die me erg zelfstandig maakte. En het is gelukt door
de ondersteuning van KdG.
Van bij het begin ging ik in mijn
studie eerder voor het algemeen inzetbare profiel van
een oﬃce manager, dan uitsluitend voor human resources. De expert classes die
je vrij kunt kiezen zag ik
als een opportuniteit. Zo
weerspiegelt mijn diploma mijn persoonlijkheid.
Ik creëerde een internationale,
multiculturele
visie via keuzevakken als
Sidetracking of The world today
and tomorrow.
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En zo begon ik aan mijn eerste stage bij het international oﬃce van AP
Hogeschool. Mijn tweede stage
liep ik bij de personeelsdienst
van Torfs. Doordat je twee
stages doet, ontdek je je beste
match. Nadien ging ik verder op
het pad van de eerste stage:
naar een job bij het international oﬃce van Thomas
More. Daar blijf ik nog tot
februari. Momenteel ben ik
benieuwd welke toevalligheden nog volgen. Ik
hoop dat er weer iets
moois
uit de lucht valt.

EPM

Jan-Hendrik Serty

UNUSUAL
SUSPECTS
Het zijn boeiende tijden. Kijk naar de massale bijval van de klimaatmarsen. Er is een
maatschappelijke transitie aan de gang en
ik sta er middenin. Sinds kort ben ik aan
de slag bij The Shift, één van de organisaties die de ‘Sign for my future’-petitie actief
steunt. We vragen concreet 3 dingen: een
klimaatwet, een budget voor klimaatinitiatieven en een onafhankelijke adviesraad.
Tijdens mijn laatste jaar Event- en Projectmanagement liep ik stage bij The Shift. Een
bewuste keuze, want duurzaamheid en engagement zitten in mijn DNA. Als facilitator
helpen we bij The Shift unusual suspects
samenwerken en duurzame initiatieven op
poten zetten. Dat gaat van de allergrootste
multinationals tot ngo’s, vzw’s, overheidsdiensten en kennisinstituten. Instanties die
elkaar soms moeilijk vinden.
Tijdens mijn studies EPM raakte ik helemaal
gebeten door het MVO-virus. Eigenlijk onterecht een keuzevak vind ik. Vandaag is
maatschappelijk verantwoord ondernemen
een must. Het zou verplichte kost moeten
zijn voor elke student.
Ik ontwikkelde zelf een concept tijdens een
expert class ‘Van idee tot business opportunity’. Een van de vele keuzevakken in Oﬃce
Management die je toelaten je interesses
te ontdekken. Daaruit vloeide een statuut
als student-ondernemer dat me veel kansen bood. Tijdens bootcamps over sociaal
ondernemen of circulaire economie kon
ik volop experimenteren, proeven en mijn
netwerk uitbouwen. Uiteindelijk leidde dat
naar mijn stage en mijn huidige job. Ik raad
studiekiezers dan ook aan om naast hun
studies betrokken te zijn bij wat hen interesseert. Verken je capaciteiten ook buiten het leslokaal. KdG biedt je daar volop
de kansen toe.

M
7

XMM

Thomas Schöngut

ATYPISCH
PARCOURS
Na mijn stage kon ik aan de slag blijven
bij communicatiebureau Prophets als
content strateeg. Ondertussen ben ik
digital marketeer bij webagency Lunar
Gravity. Precies het soort jobs die ik voor
ogen had toen ik ervoor koos om als 30er opnieuw te gaan studeren.
Ik had professioneel al heel wat watertjes doorzwommen en verschillende skills
kunnen ontplooien. Maar het gebrek aan
een hoger diploma speelde me toch
parten. Ik wilde niet altijd met sales of
customer service bezig blijven, maar
ook strategisch werken. Dat kon moeilijk
zonder bachelordiploma.
Ik koos voor Cross Media Management
op aanraden van een vriend. Een innovatieve richting waarin je hands-on proeft
van communicatie, digitale strategie, marketing, commerciële skills en talen. Ik was
meteen geboeid en ben terug helemaal
gegaan voor mijn tweede studentenleven. Maar veel hangt af van je eigen
instelling. Vanuit de studie word je veel
aangeboden. Maar wil je er meer van
weten en meer kunnen, dan moet je
daar zelf voor gaan. Dit vakgebied verandert immers razendsnel. Zo behaalde
ik tijdens mijn studies een certificaat van
Google en Hubspot. Een reële meerwaarde op de jobmarkt.
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Hoewel het als ‘rijpere student’ niet
evident was om terug fulltime op de
schoolbanken te zitten, mis ik het
studeren nu toch wel. Vooral dan de
persoonlijkheid en begeestering van
bepaalde docenten. Les krijgen van
topprofessionals in hun vak, van wie de
passie af spat, is heel aanstekelijk. Dat
draag je mee. Ik zou het een eer vinden
mocht ik dat op een dag zelf ook kunnen
betekenen voor studenten. Maar nu wil ik
vooral veel ervaring opdoen en zelf een
‘krak’ in mijn vak worden.

B&L

Stella Friaisse

‘VENDRE DES GAUFRES
À ANVERS… ET AVOIR
LE TEMPS DE SA VIE’
Ik vertrok eind juni 2018 met veel tegenzin terug naar huis. Ik had echt de tijd van
m’n leven tijdens mijn jaar aan KdG. Wat is
het snel gegaan…! Ik heb zoveel boeiende mensen ontmoet, heb zoveel geleerd,
ben zo gegroeid. Mijn double degree-ervaring overtrof echt al mijn verwachtingen.
Ik wist vooraf totaal niet waaraan ik me kon
verwachten. Ik hoorde dat Antwerpen een
levendige, hippe, dynamische stad was
maar kon me daar als Française weinig bij
voorstellen. Nu weet ik dat de Belgische
cultuur ontzettend rijk is en kom ik zéker
nog terug. Een dubbel diploma halen was
de grootste drijfveer om voor dit avontuur
te kiezen. Maar dat bleek slechts de kers
op de taart.

Het Double Degree-programma
biedt studenten van de afstudeerrichting Business & Languages de
kans om hun derde jaar af te werken
aan de Université de Lorraine (Nancy). Zo behalen ze op het einde van
de rit 2 bachelordiploma’s, in 3 jaar.
Studenten van Nancy kunnen op hun
beurt een double degree behalen
aan KdG.
Een prachtopportuniteit voor young
professionals van morgen.

Als ik vergelijk met mijn opleiding in
Frankrijk valt het me op dat het onderwijs
aan KdG persoonlijker aanvoelt. De docenten passen hun lesmethodes aan aan
de doelgroep en staan heel dicht bij hun
studenten. In mijn eigen school gaat het
er traditioneler aan toe. Ook mijn stage
in de HR-sector hier was specifieker en
meer hands-on. Ik mocht echt meedraaien
in het bedrijf en kreeg mijn eigen takenpakket. Daaruit leer je natuurlijk meer dan
wanneer je vooral toekijkt.
Mijn toekomstplannen? Ik wil graag meer
buitenlandse ervaring opdoen. Spanje
spreekt me heel erg aan. Een sabbatjaar, werken of stage, daar ben ik nog
niet uit. Maar na Antwerpen smaakt het
in elk geval naar méér. Ik keer terug als
een echte ambassadrice van het Double
Degree-programma en ga het iedereen
aanraden.
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B&L

Sarah Muller

‘LA MEILLEURE ANNÉE
DE MES ÉTUDES’
Toegegeven: Antwerpen was mijn plan B.
Ik wilde eigenlijk mijn double degree doen
in Oostenrijk of Duitsland. Duits leren is een
evidente meerwaarde. Maar het werd dus
België. En dat heb ik me geen moment beklaagd! Ik hou ervan mezelf uit te dagen en
niet de makkelijkste weg te kiezen. Bovendien zijn de lessen aan KdG, ook de Duitse
taallessen, van een heel hoog niveau. Ik
heb mijn talenkennis dus zeker voldoende
kunnen verrijken. Daarnaast ben ik op zo
veel vlakken gegroeid: ik werd veel zelfstandiger, ontmoette inspirerende mensen,
verlegde letterlijk en figuurlijk mijn grenzen. Voor een meisje uit Nancy stuk voor
stuk grote stappen.
Wat er voor mij echt uitstak in het programma zijn de vakken Innovative opportunities,
Creative thinking en Psychologie. De focus
op creativiteit, out-of-the-box denken en
ondernemingszin zijn echte eye openers
geweest voor mij. Ik keer terug met veel
meer inzicht in mezelf en mijn mogelijkheden. Er staan heel veel deuren open voor
mij; dat gevoel geeft me vleugels.
Soms had ik een zetje nodig. Zo lieten de
mensen van OM me niet toe om stage te
lopen in het bedrijf van mijn vader, zoals
ik aanvankelijk wilde. Het werd uiteindelijk de maritieme sector en daar ben ik nu
heel erg blij om. Mijn persoonlijk motto en
devies voor studiekiezers is daarom: ‘Il faut
tenter l’expérience, la vivre, et non pas seulement attendre des rencontres’. Il faut oser
dans la vie.’
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HRB

Soﬁe De Wit

LET’S GO
INTERNATIONAL
Ik koos als 18-jarige voor Human Resources
for Business omdat ik geïnteresseerd was
in economie, maar ook graag met mensen
wilde werken. Geen hard numbers maar de
menselijke kant van de zakenwereld. HRB
bleek een prima keuze. De studierichting
beantwoordde perfect aan mijn wensen.
Het pakket talen, economische en HR-vakken kon me heel erg boeien. Wat ik heel
erg waardeer aan KdG is de nauwe band
die je als student hebt met de docenten.
Ze weten heel goed wie je bent en steunen
waar ze kunnen. Ik zou veel minder aarden
in een schoolomgeving waar het er afstandelijk aan toe gaat.
Ik greep tijdens mijn OM-opleiding alle kansen om mijn vleugels uit te slaan. De voorbije
twee jaar ben ik amper in België geweest.
Eerst was ik op Erasmus in Valencia. Een
topstad die cultuur, toerisme en business
combineert met een pittige Spaanse salsa
eroverheen.
In mijn laatste jaar liep ik stage bij AB Inbev
in Praag. Opnieuw een prachtervaring die
mijn reismicrobe alleen maar versterkt heeft.
Op termijn wil ik wil graag een loopbaan
uitbouwen in een internationale context. Ik
ben er gerust in dat me dat zal lukken. Maar
eigenlijk ben ik daar niet zo mee bezig. Ik
leef in het nu. En dat is op dit moment: studeren. Ik koos voor een voortgezette opleiding
International Business aan KdG (IBS). Naast
oﬃce management wil ik ook mijn business
management skills ontwikkelen. Met dat
pakket én mijn internationale ervaring vind
ik vast een toﬀe werkplek waar een rolling
stone als ik zich thuis voelt.
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