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Hogeschool UCLL ontvangt zo’n 1000 deelnemers in ‘klas van de 
toekomst’ tijdens 34e ICT-praktijkdag 

  

Leerkrachten gaan aan de slag met virtual reality, escape rooms, Minecraft… 

 

Download de foto’s van de ICT-praktijkdag via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie UCLL. 

 

Op 4 februari werd UCLL’s Campus Proximus omgetoverd tot een gigantische ‘klas van de 
toekomst’. Meer dan 900 leerkrachten en ICT-coördinatoren zakten uit heel Vlaanderen af 
naar Heverlee voor de 34e editie van de ICT-praktijkdag. Ze gingen er een hele dag aan de 
slag met de nieuwste technologieën. De ICT-praktijkdag is een initiatief van Hans De 
Four: “We organiseren dit evenement al sinds 2002 met de steun van vele leerkrachten, 
vrijwilligers en onderwijspartners omdat we het belangrijk vinden om het onderwijs te 
inspireren over de nieuwste educatieve technologie." 

  

Dino’s in de klas 

Er was heel wat te zien tijdens de 34e ICT-praktijkdag. Leerkrachten ontdekten met een VR-bril op hun 
neus de mogelijkheden van ‘virtual reality’. Die technologie laat toe om in de klas door de ruimte te 
reizen, in het lichaam te kijken, te ervaren hoe de dino’s leefden… Niet zomaar een gadget, maar een 
verduidelijking en verrijking van de leerstof, vond deze leerkracht: “Het is voor mijn leerlingen niet 
evident om zich in te beelden hoe een bloedbaan door een menselijk lichaam loopt. Met virtual reality 
kan ik ze het gewoon tonen en laten ervaren.” 

 

Programmeren zonder computer 

Programmeren hoeft ook niet altijd achter een computer te gebeuren. Op de ‘STEM-speelplaats’ konden 
deelnemers al ‘spelend’ met een elektronische bouwdoos, blokken, robots en lego leren programmeren. 
In de ‘maker space’ werden leerkrachten even uitvinder; ze gingen er aan de slag met nieuwe 
technieken als lasercutters en 3D-printing.  

 

Door en voor leerkrachten 

Aan de vooravond van ‘Safer Internet Day’ konden sessies over het herkennen van fake online nieuws; 
het inzetten van Facebook door de school; sexting en cyberpesten… niet ontbreken. Heel wat dus, voor 
één dag. Hans De Four: "Het unieke aan de ICT-praktijkdag is dat in meer dan 50 klaslokalen van UCLL 
de hele dag hands-on, concrete workshops plaatsvonden gegeven door en voor leerkrachten." 

 



 

Contact 

Hans De Four, algemene organisatie ICT-praktijkdag 
info@ictdag.be • 0497 435 233 

 

Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, UC Leuven-Limburg 
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931 

 

 

Over de ICT-praktijkdag 

De ICT-praktijkdag is een initiatief van Hans De Four. Hij organiseerde de beurs aanvankelijk toen hij zelf leerkracht was en als 
educatief adviseur bij Microsoft werkte. Vandaag krijgt de beurs steun van een aantal vrijwilligers en onderwijspartners. De ICT-
praktijkdag is intussen uitgegroeid tot een uniek Europees praktijkvoorbeeld rond professionalisering van leerkrachten. Geen 
enkel ander evenement haalt zoveel leerkrachten tegelijkertijd bij elkaar om op die schaal hands-on rond digitalisering van 
onderwijs bij te leren en kennis te delen.  

 

Meer info op www.ictdag.be. 

 

Over hogeschool UCLL 

Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10 campussen in 
Limburg en Vlaams-Brabant. Met zo'n 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste 
instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, 
technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De 
hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek 
voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt. 

 

Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten, onderzoekers en 
medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-
Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en 
verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.  

 

Meer info op www.ucll.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


