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Persbericht 

 

“Nieuwe High Tech Campus in Turnhout” 

 

Turnhout – 19 oktober 2018 

KOBArT vzw kondigt de opening aan per 1 september 2019 van een secundaire 

school in Turnhout, uitsluitend gericht op hoogwaardig secundair STEM(*)-

onderwijs.  

“Op deze STEM-school zullen ingenieurs en wetenschappers van morgen opgeleid worden, 

die, na het behalen van hun Master-, Bachelor- of HBO5-diploma, tegemoet zullen komen 

aan de immer stijgende vraag naar technisch en wetenschappelijk geschoold personeel in 

de Kempen” aldus Willy Brion, afgevaardigd bestuurder KOBArT.  

“Vlaanderen heeft inderdaad nood aan meer mensen met een STEM-opleiding en de 

universiteiten kunnen dat niet alleen doen: veel leerlingen maken de keuze voor een STEM-

traject immers al op jongere leeftijd” zegt Gerard Govers, vice-rector Wetenschap en 

Technologie van KU Leuven. “Een echte STEM-school laat bovendien toe om een 

geïntegreerde benadering uit te bouwen waarbij studenten leren dat problemen maar 

kunnen opgelost worden door verschillende STEM-aspecten te integreren.”  

De school zal een volledig 6-jarig secundair curriculum aanbieden, uitsluitend gericht op 

STEM-onderwijs, volgens de bepalingen van het nieuwe besluit van de Vlaamse regering 

ter modernisering van het secundair onderwijs.  

De capaciteit van de school wordt aanvankelijk begroot op 600 leerlingen. Hierdoor kunnen 

er slechts 100 leerlingen toegelaten worden in de eerstejaars A-klas van 

het schooljaar 2019-2020. 

De private stichting KEFAS kondigt de aankoop aan van de gewezen SYNTRA-

gebouwen, gelegen te Turnhout, Kempenlaan 36, en plant er de toekomstige 

vestiging van een open High Tech Campus.  

“Via de daartoe opgerichte private stichting KEFAS investeert het bisdom Antwerpen in de 

toekomst van het katholiek onderwijs door het verschaffen van huisvesting aan de 

onderwijsinstellingen van het katholiek onderwijs. De stichting KEFAS is dan ook verheugd 

om de gewezen SYNTRA-gebouwen te Turnhout te kunnen aankopen om ze ter beschikking 

te stellen aan KOBArT, die er zijn nieuwe High Tech Campus en secundaire STEM-school 

zal oprichten”, aldus Erik HUYBRECHTS, beheerder en woordvoerder van KEFAS. 
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De gewezen SYNTRA-gebouwen zullen gerenoveerd worden tot een open High Tech 

Campus, waar in de toekomst verschillende onderwijsinstellingen hun STEM-gericht 

onderwijs kunnen aanbieden. 

“De oprichting van deze nieuwe High Tech Campus en STEM-school vult een leemte op in 

de Noorderkempen. Ook Thomas More overweegt er zich te vestigen om er in de toekomst 

STEM-gerelateerd HBO5(*)/Graduaatonderwijs aan te bieden” aldus Els van Weert, 

Regiodirecteur Thomas More.  

De hoogtechnologische infrastructuur op de High Tech Campus zal ook ter beschikking 

gesteld worden van de leerlingen uit wetenschappelijke richtingen van de andere scholen 

in de regio. “Zo betekent de High Tech Campus ook voor onze leerlingen een grote 

meerwaarde” aldus Greet Desair, Frank Biesemans en Jan Roels, directeuren van het Sint-

Pietersinstituut en de VTST in Turnhout. 

KOBArT vzw kondigt de aanstelling aan van Dirk Logie als Campus Manager van 

de nieuwe High Tech Campus. 

“Het is een unieke gelegenheid om een nieuwe High Tech Campus te mogen oprichten en 

ik wil daar graag mijn schouders onderzetten. Ik weet vanuit eigen ervaring hoe hoog de 

nood is aan goede ingenieurs en wetenschappers en streef ernaar deze High Tech Campus 

uit te bouwen tot referentie voor wetenschaps- en technologie-onderwijs in de Kempen” 

aldus Dirk Logie, Campus Manager. 

Dirk Logie (Burgerlijk Ingenieur Elektronica KUL1983) heeft een 35-jarige loopbaan 

doorlopen in de high tech industrie, eerst gedurende 21 jaar bij Philips in België, Nederland 

en Californië, daarna gedurende de laatste 14 jaar als CEO van verschillende high tech 

startups en KMO’s in België en Nederland. 

Meer informatie over de High Tech Campus zal in de nabije toekomst beschikbaar gesteld 

worden via additionele persberichten en via de website hightechcampusturnhout.be (of 

ook htct.be), waar ook de mogelijkheid geboden zal worden om in te tekenen op een 

nieuwsbrief. 

 (*) STEM - Science, Technology, Engineering & Mathematics (Wetenschappen, 

Technologie, Ingenieurswetenschappen en Wiskunde) 

(*) HBO5 – Hoger Beroepsonderwijs (vanaf 1/9/2019 te noemen: “Graduaatsopleidingen 

van het Hoger Beroepsonderwijs”) 

 

Contactinformatie 

Dirk Logie – Campus Manager – dirk.logie@htct.be 

KOBArT vzw 

KOBArT (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen regio Turnhout, kobart.be) vzw biedt 

kleuter- en basisonderwijs aan in 15 basisscholen en secundair onderwijs in het Sint-

Pietersinstituut (sint-pietersinstituut.be) en de Vrije Technische Scholen Turnhout (vtst.be) 

in Turnhout, het Sint-Claracollege (sintclara.eu) in Arendonk en in het CDO 

Noorderkempen (cdonoorderkempen.be) in Beerse.  
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