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Introductie

Dansaertstraat 70
1000 Brussel

Een kunstencampus in hartje Brussel. Met filmzalen, 
tv- en radiostudio’s, een uitgebreide mediatheek met uitleendienst, 
onderzoeksruimtes en top of the bill: een eigen RITCS Café

Bachelor audiovisuele kunsten
Bachelor/master of arts in de audiovisuele kunsten

• animatie
• cinematografie
• montage
• productie

Educatieve master in de kunsten

• radio
• regie
• schrijven
• sound design



• Bestaat nu ongeveer 12 jaar
• Overdag uitgebaat door STUVO
• Koffie- lunch- en ontmoetingsplek tussen de lessen
• Vanaf 16u komt onze vaste barman Steven
• Weekavonden (ma-do) café open tot 1u
• Steven werkt met crew van jobstudenten (bij events)
• Naast gewoon café ook tal van evenementen

Wat?









Stuvo barman Steven is bindmiddel in hele verhaal
Hij stuurt ook mee de jobstudenten aan

Stuvo-medewerker cultuur en studentenwerking
Voornamelijk programmatie RITCS-café

Jobstudenten niet alleen uit RITCS 
maar ook van andere EhB-campussen

Samenwerking andere organisaties

Organisatie vanuit STUVO

https://www.ritcs.be/nl/nieuws/word-jij-de-nieuwe-projectmedewerker-van-het-ritcs-cafe-50




Elke student mag iets organiseren
Via projectsubsidies STUVO
Bv tweedehandsmarkt, Mariokart tornooi,…
Veilige omgeving om te gaan “experimenteren”
Leuke pop-up ideeën 
Creativiteit en performance skills botvieren
Communicatie onderling en studenten blijven hangen  

Voor en door studenten



Met speciale vermelding van XL AIR 
Dynamische studentenradio

Wat betekent RITCS café voor studenten?



Stevens toog

DJ-campus set

Quiz CampusCut

Week Belgische muziek

Online verbinden tijdens lockdown

https://www.facebook.com/ritcscafe/videos/220278659190064
https://www.facebook.com/ritcscafe/videos/760297307936777
https://www.facebook.com/watch/?v=250349886031314
https://www.facebook.com/NRJBelgie/videos/445088426638550


Beetje te vroeg? koffietje drinken en kom al mensen tegen
Tussen de lessen met medestudenten ontspannen
Groepsproject bespreken of even alleen werken
Ook de docenten komen overleggen en zijn aanspreekbaar
Betaalbaar lunchen (broodjes, slaatjes, soep,…) 
Na de les of opname nog even iets drinken
Blijven hangen voor avond-event
En ‘s morgens weer koffietje nodig…

Voor en door studenten



RITCS-café waar alle EHB-studenten zich thuisvoelen
Meegaan met tijd door studenten aan het roer te laten 
Een café is meer dan een plek waar je alcohol drinkt

Uitdagingen voor de toekomst



Last but not least…



Rol bij sociale cohesie en verbinding? 



Studentencafé voor en door studenten?



Nog extra troeven van RITCS-café?



Meer dan een café
Ontmoetingsplek zowel overdag als ‘s avonds
Multi-functionele ruimtes (toog, café, co-working, zithoek, terras)
Samenwerking studenten + STUVO + andere organisaties 
Creatieve hub

Succesverhaal sociale cohesie



Vragen?
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