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Edugo Glorieux uit Oostakker wint debat “Meet the Boss” 
 
Vandaag hebben vier klassen uit het secundair onderwijs het vuur aan de schenen gelegd van Johan Cardoen, CEO van het 
Gentse biotechbedrijf CropDesign. Zij deden dat tijdens een debatnamiddag “Meet the Boss” georganiseerd door sectorfederatie 
essenscia vlaanderen. Een jury oordeelde dat de leerlingen van Edugo Glorieux uit Oostakker de beste argumenten naar voor 
brachten en het debat op de meest geïnspireerde manier voerden. Zij gingen naar huis met een cheque ter waarde van 400 euro.  

Een vlotte communicatie met jongeren is voor de sector van de chemie en life sciences uiterst belangrijk. Vaak is de chemie 
immers voor hen een grote onbekende, terwijl de chemische industrie via haar producten in ons dagelijks leven alomtegenwoordig 
is en voor tal van problemen duurzame oplossingen biedt. Bovendien staat de sector de komende vijf jaar voor de gigantische 
uitdaging om nieuw talent aan te trekken om het vertrek van 10.000 werknemers op te vangen. 

Om jongeren rechtstreeks in contact te brengen met deze boeiende wereld, organiseert essenscia vlaanderen “Meet the Boss”-
debatten tussen een topman uit de sector en leerlingen van het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. 

Het debat bij CropDesign draaide rond de centrale stelling: “Biotechnologie levert een belangrijke bijdrage aan de 
gezondheidszorg door de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en kan een oplossing bieden voor de voedselproblematiek in 
de wereld”. ‘Boss’ Johan Cardoen verdedigde deze stelling met gloed, maar de jongeren waren het daar niet unaniem mee eens. 
Tijdens een fiks debat onder leiding van Frank Deboosere ontwikkelden de vier klassen ook hun eigen stellingen die ze 
enthousiast verdedigden. 

Een jury van leraars beoordeelde het debat op verschillende criteria: was de stelling goed onderbouwd en samenhangend? Kwam 
de groep als team tot zijn recht of kwamen alleen enkele individuele leerlingen aan het woord? Reageerde de groep goed op de 
argumenten van de tegenpartijen? Hadden de scholieren begrip voor de meningen van de anderen of hielden ze vast aan de eigen 
visies? 

De leerlingen van Edugo Glorieux uit Oostakker kwamen als beste uit de bus en wonnen een mooie geldprijs van 400 euro. 
Daarna volgden het Freinet Atheneum ‘De Wingerd’ uit Gent, de Tuinbouwschool van Melle, en het Instituut van Gent. Zij kregen 
elk een cheque ter waarde van 150 euro. 

Meer info: 
Frank Beckx, woordvoerder essenscia, tel. 02 238 97 08, gsm 0476 80 94 74, fbeckx@essenscia.be 
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