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Hogeschool UCLL viert 5 jaar Techniek &
WetenschapsAcademie
-

UCLL zet met haar Techniek- en WetenschapsAcademie (TWA) al 5 jaar in
op STEM-onderwijs
ervaar het enthousiasme van kinderen tijdens het bouwen van
windmolens, besturen van drones en programmeren van de Zora-robot
samenwerking Greenville is hefboom voor beide partijen
werkveld is vragende partij voor STEM-profielen, UCLL ondersteunt reeds
vanaf leeftijd 4 jaar

Hogeschool UCLL richtte 5 jaar geleden haar eigen STEM-academie op. De hogeschool was daarmee
een pionier in de wereld van de STEM-activiteiten. Talloze contactmomenten en ongeveer 80.000
deelnemers later, nodigen we u uit om tijdens de viering van dit lustrum de werking van de UCLL
Techniek- en WetenschapsAcademie te ervaren. Jullie kunnen kennismaken met kinderen,
leerkrachten, ouders en diverse stakeholders tijdens de live-workshops.
Praktisch
-

-

-

-

Ter gelegenheid van 5 jaar UCLL TWA organiseren we op donderdag 21 februari om 11u een
viering met persmoment in lokaal 4 van Greenville in Houthalen - Centrum-Zuid 1111, 3530
Houthalen-Helchteren.
Na een woordje van onze directeur UCLL Research & Expertise, de mensen van Greenville en
onze UCLL TWA-collega’s, bezoeken we de workshops waar je de kinderen kan interviewen en
waar je kan vastleggen hoe ze bezig zijn met robots, drones en windmolens.
Zullen vertegenwoordigd zijn:
 UCLL-coördinator TWA Hugo Meus, directeur UCLL Research & Expertise
Pieter Willems;
 de gebruikers: kinderen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen
geïnterviewd worden;
 diverse stakeholders en werkveldpartners.
Contact ter plaatse: Niels Aerden, communicatiepartner UCLL Research & Expertise, 0486 58
23 61

Perscontact
Jan Withofs, hoofd Communicatie UCLL, jan.withofs@ucll.be, 0473 73 69 19

Indien u onze persberichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren via perscommunicatie@ucll.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 LeuvenLimburg, 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.
De 8 expertisecentra van UCLL Research & Expertise zijn bemand met multidisciplinaire onderzoekers die de handen in elkaar
slaan in functie van vragen uit de (commerciële) businesswereld, verzoeken van vzw’s, hete hangijzers in beleidsvorming etc.
Wat al die expertisecentra gemeen hebben? Een academisch gedreven streven naar excellentie. Bij Hogeschool UCLL
onderscheiden we ons van typische research & development-instellingen dankzij onze expertise, kennis die we graag delen.
Conceptontwikkeling is daarbij een van de basisopdrachten, al zit de echte meerwaarde vooral in praktijkoplossingen en
multidisciplinariteit. Dankzij deze aanpak kunnen we ook onze dienstverlening naar diverse private en publieke spelers op punt
houden.
Meer info op www.ucll.be.

