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Logiscool opent eerste school in Vlaanderen
21 mei 2021 16:54 | Smart Kids Antwerp BV (Logiscool)

Topic Maatschappij 

Antwerpen, 21 mei - Logiscool, de internationale
coding school voor kinderen en tieners, heeft
zich zopas gevestigd in Edegem.  Het is de
eerste Logiscool in Vlaanderen.  De mensen
achter dit project zijn Gerry Appeltants en Niki
Gielen.  Gerry heeft als serieel entrepreneur de
laatste jaren reeds succesvol projecten
opgestart zoals Plat4mation Belux, BDjees en
CroXcon binnen TriFinance.  Niki Gielen met een
Master in rechten zet actief mee haar schouders

onder dit project.

“Vlaanderen heeft vandaag een hoge nood aan een nog sterkere en professionelere digitale opvoeding
voor onze kinderen en tieners.  Als ik vandaag kijk in de professionele wereld rondom mij, dan kunnen
we alléén maar vaststellen dat we een chronisch tekort hebben aan lokale goed opgeleide digitale
talenten.  En daarbij bedoel ik niet alléén de IT’ers, maar evenzeer profielen uit andere sectoren zoals
de financiële of de human resources sector, die nood hebben aan talenten die zeer digitaal vaardig
zijn.  De basis om te werken aan die digitale vaardigheden begint al bij de jeugd” aldus Gerry.

Logiscool is van mening dat elk kind tegenwoordig professioneel digitaal onderwijs zou moeten krijgen
en niet alléén met praktische vaardigheden, maar zeker ook in het ontwikkelen van logisch,
algoritmisch en creatief denken.  Het educatieve platform dat ontwikkeld is door Logiscool, gebruikt de
fun-factor als middel om kinderen te helpen om steeds complexere kennisniveaus onder de knie te
krijgen.  De kleine groepen en de enthousiaste instructeurs zorgen voor een prettige sfeer,
gegarandeerde resultaten en langdurige ontwikkeling die het kind ook helpt om te slagen op school.

Gerry Appeltants is van mening dat dit de manier is om de deuren van de 21e eeuw voor onze kinderen
- de digital natives van morgen - te openen en hen te transformeren van consumenten naar makers van
hun tijd.  Het verschil met het huidige aanbod, is dat dit een zeer goed professioneel uitgewerkt concept
is, met een zwaar uitgewerkt platform waardoor de kinderen en tieners echt wel een stap voor zullen
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zijn op hun leeftijdsgenoten.  Het aanbod van Logiscool situeert zich in eerste instantie als een
naschoolse opleiding tijdens het schooljaar en in de vorm van vakantiekampen.  Als kers op de taart
komen daar ook binnenkort Digitale Escaperooms bij.

“Het is leuk voor kinderen dat ze al spelenderwijs en spontaan bijleren, en zich alzo onbewust
voorbereiden op de toekomst.  We combineren zo beide elementen voor de kids, en als ouder is het
toch leuk dat je weet dat je kinderen klaar zijn voor hun digitale toekomst” aldus Niki Gielen, de vrouw
achter Gerry.

Logiscool Antwerp-Edegem opent begin juli officieel zijn deuren met zomerkampen gebaseerd op
Roblox, Minecraft en Lego.
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