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2,5 miljoen Euro voor upgrade garagesector in Limburg en
Euregio
Provincie Limburg en hogeschool UCLL partners in nieuw Interreg-project
‘Garage 4.0’
De garagesector staat momenteel voor haar meest ingrijpende transformatie ooit.
Technologische innovatie, de groei van online-handel en nieuwe maatschappelijke trends
inzake sharing en carpooling, stellen bijkomende eisen aan de beroepen van
koetswerkhersteller en automecanicien en -dealer. Om de sector te ondersteunen, zal het
Interreg-project Garage 4.0 de komende jaren inzetten op bijscholing van garage-uitbaters
en hun werknemers. Op 7 september stellen partners Educam en hogeschool UCLL samen
met Provincie Limburg het project voor.
Programma donderdag 7 september 14u
 Gedeputeerde Erik Gerits – Provincie Limburg: Het belang van de garagesector voor de regio
 Algemeen directeur Marc Vandewalle – hogeschool UCLL: Toelichting bij het Interreg EMR
onderzoeksproject ‘Garage 4.0’
 Dhr. Dag Moors – Educam: De rol van Educam, het kennis- en opleidingscentrum van de
autosector en aanverwante sectoren
 Dhr. de Schaetzen: voorzitter Traxio Limburg en eigenaar van garage Etn De Schaetzen:
Getuigenis uit de praktijk.
Locatie: Garage Etn De Schaetzen (Mazda-Hyundaivestiging), Sint-Truidersteenweg 393,
3500 Hasselt
Het project wordt gelanceerd en voorgesteld in een grote Limburgse garage.
Contact
Hogeschool UC Leuven-Limburg: Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie
jan.withofs@ucll.be • 0473 736 919
Provincie Limburg: Peter Nies, kabinetsmedewerker gedeputeerde Erik Gerits
peter.nies@limburg.be • 011 23 76 74
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 meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg 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.

