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TECHNIEK EN WETENSCHAPSACADEMIE VAN HOGESCHOOL UCLL 

VAN START IN SUIKERMUSEUM TIENEN  

Primeur voor Vlaams-Brabant 

  

Het Tiense Suikermuseum wordt op woensdagnamiddagen een trekpleister voor kinderen die al doende 

aan de slag willen met techniek en wetenschap. In oktober gaat hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) 

er, in samenwerking met de stad Tienen, van start met haar Techniek en Wetenschapsacademie (T&W 

Academie). Voor Vlaams-Brabant is dit een primeur. 

 

De T&W Academie van UCLL ging begin 2014 van start in Houthalen en telt ondertussen o.a. een aantal 

satellieten in Limburg. Na het Limburgse succes, is met Tienen nu ook Vlaams-Brabant aan de beurt. Vanaf 

oktober organiseert de hogeschool gedurende 6 woensdagnamiddagen workshops voor kinderen en jongeren 

van 8 tot 14 jaar. Ze zet daarvoor studenten in. Suzanne Nelissen, coördinator T&W Academie Vlaams-

Brabant: “Ieder kind dat tijd en zin heeft is welkom. Hoe pakken we het aan? Via verwondering komen er 

automatisch vragen bij hen naar boven en dat maakt van de kinderen echte onderzoekers. In een volgende 

stap zoeken we samen naar oplossingen voor alledaagse problemen, zoals ‘Wat doe je als de elektriciteit 

uitvalt en je koelkast vol eten zit?’. Ze kunnen bij ons techniek en wetenschap beleven zoals nooit tevoren.” 

 

Samenwerking met Tienen 

De stad Tienen profileert zich als voedingsmetropool. Wim Bergé, schepen van erfgoed: “Hiermee wordt 

rekening gehouden bij de uitwerking van de verschillende workshops. De allereerste workshop gaat bv. over 

‘het geheim van brood’ en tijdens de herfstvakantie kunnen de jongeren elektriciteit opwekken met appels. 

De vestiging in het Suikermuseum staat bovendien voor een unieke locatie en een hoog erfgoedgehalte.” 

 

Eerste fase 

De reeks workshops is een eerste stap. Indien ze een succes zijn, kan gekeken worden naar de verdere 

uitbouw. Kristien Van Hoegaerden, UCLL: “We beginnen bewust klein. Onze allereerste T&W Academie is ook 

van start gegaan en op een jaar tijd hadden we daar 10.000 inschrijvingen. Inschrijven kan voorlopig op 

individuele basis, maar we kijken zeker naar de scholen om later bv. in klasverband workshops aan te 

bieden.” 

 

Techniek en Wetenschapsacademie 

De T&W Academie is een initiatief van de lerarenopleiding van hogeschool UC Leuven-Limburg, een fusie van 

de voormalige hogescholen KHLeuven, Groep T (lerarenopleiding) en KHLim. Via de vestigingen in Limburg en 

nu ook Vlaams-Brabant, zet UCLL haar eigen onderwijsexpertise in om de interesse voor technische en 

wetenschappelijke beroepsprofielen binnen de respectievelijke regio’s te verhogen. 

 

Data workshops en programma 

De workshops vinden plaats op volgende woensdagen: 7, 21 en 28 oktober; 5, 18 en 25 november; 2 

december. Inschrijven kan op individuele basis via de website www.egrabber.be/tienen. De prijs varieert van 5 

tot 10 euro. Meer info op www.toerisme.tienen.be/techniek-en-wetenschapsacademie.  

 

 

 

P E R S B E R I C H T  

http://www.toerisme.tienen.be/techniek-en-wetenschapsacademie


Over UC Leuven-Limburg 

KHLeuven, KHLim en Groep T (Lerarenopleidingen) werken intens samen onder de nieuwe naam UC Leuven-

Limburg. Het is de ambitie van UC Leuven-Limburg om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden 

binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. Door de samenwerking en integratie 

kan er meer ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. UC 

Leuven-Limburg biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-

Brabant. Met meer dan 15.000 studenten en 1.600 medewerkers is de samenwerking een van de grootste 

verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.  

Meer info op www.ucll.be. 
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Kristien Van Hoegaerden - Perscommunicatie, Algemene Diensten hogeschool UC Leuven-Limburg –  

gsm 0476 23 09 31 - kristien.vanhoegaerden@ucll.be  

Wim Bergé – schepen van erfgoed – gsm 0498 92 57 41 – wim.berge@tienen.be 

Bart Bekker – diensthoofd toerisme en erfgoed – tel 016 80 56 82 – bart.bekker@tienen.be 

Marijke Tritsmans – communicatieverantwoordelijke – tel 016 80 57 57 – gsm 0498 92 57 21 – 

marijke.tritsmans@tienen.be 

 


