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Digitaal roulettespel voor Limburgse scholen op Cross-over! 
event hogeschool UCLL 
 

Onderzoek UCLL: jongeren secundair onderwijs behoorlijk actief op 
kansspelmarkt 
 

Onderzoek van hogeschool UCLL van het afgelopen jaar bij 3000 jongeren bracht aan het 
licht dat jongeren uit het secundair onderwijs behoorlijk actief zijn op de kansspelmarkt. 

Kristien Coteur, onderzoeker UCLL: “Als maatschappij dient er ingezet te worden op de 
preventie van gokken door jongeren, net zoals dat gebeurt voor potentiële 

probleemgedragingen als drugs- en alcoholmisbruik.” Op Cross-over!, het event van UCLL 

waar secundair en hoger onderwijs elkaar ontmoeten, stelt de hogeschool het onderzoek 
voor de eerste keer voor aan de Limburgse secundaire scholen. Nadien spelen de 

deelnemers het digitale roulettespel van VAD Limburg, bedacht om in klassen in te zetten 
ter preventie. 

 

De opzet van Cross-over! is uniek. Het event van UCLL zet de samenwerking tussen het secundair 
onderwijs, CLB, pedagogische begeleidingsdiensten, HBO5 en de hogeschool in de verf. Met inhoudelijke 

sessies, pitches, een bezoek aan het simulatie- en vaardigheidscentrum, een keynote van Arnoud 
Raskin, biedingen in het kader van de Warmste Week,… biedt deze 4e editie weer een inspirerend 

programma voor de meer dan 200 deelnemers. 
 

Praktisch Cross-over! donderdag 14 dec 2017 op Campus LiZa 

 
Het event Cross-over! loopt de hele namiddag, maar indien u kennis wil maken met het onderzoek 

en het spel bent u welkom op de workshop ‘Youbet dat ik bluf’ voor Limburgse secundaire scholen 
tussen 15u en 16u: 

 UCLL licht onderzoek jongeren en kansspelen toe via een kwis 

 VAD Limburg speelt digitaal roulettespel Youbet! met deelnemers workshop 

 
Locatie: Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 3600 Genk 

Volledig programma: www.ucll.be/cross-over 

 
Contact 

 Kristien Coteur, expertisecel Empowering People, UC Leuven-Limburg 

kristien.coteur@ucll.be • 011 180 715 • 0472 87 49 73 

 Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, UC Leuven-Limburg 

jan.withofs@ucll.be • 0473 736 919 
 
 
Over hogeschool UCLL 
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-
Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de grootste 
verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven en zet in 
op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het is de ambitie van UCLL om de 
sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU 
Leuven. 
  
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en ‘Gezondheid en 
Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen 
partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500 medewerkers. 
  
Meer info op www.ucll.be. 
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