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1, 2, Quadri: Move Your Mind
@ Campus Proximus - 22
februari 10u30-14u00
Hogeschool UCLL doet meer dan studentenzieltjes winnen.
Veel meer. En dat willen we je laten beleven. We zorgen voor
een hartelijke ontvangst, een straffe keynote, de innerlijke
mens en een prettig netwerkkader om je te verrassen met de
onderzoekende en consulterende facetten van onze
organisatie. Waarom deelnemen?

1. Onze hogeschool huisvest een schat aan expertise in
een divers onderzoekslandschap. De laatste nieuwe
onderzoeksresultaten? In een vingerknip.

2. Het énige Q*for kwaliteitslabel voor een hogeschool
hangt op onze deur. We doen 40 Europese
onderzoeksprojecten op jaarbasis. We investeerden
als eerste hogeschool in een projectbureau.

3. Je kan Omar Mohouts ideeën over Future-proof
enterpreneurschip van op de eerste rij horen!

Schrijf je snel in. Bekijk het promofilmpje hier.

UCLL Quadri behaalde het
Q*For-certificaat
Niet zonder enige fierheid melden we dat UCLL opnieuw
een positieve beoordeling heeft gekregen in het
tevredenheidsonderzoek van CertUp (Management
Information) en voor drie jaar het Q*For logo mag dragen,
zowel voor maatopleidingen als advies/
consultancy/contractonderzoek. UCLL is de enige Vlaams
hogeschool die deze kwaliteitserkenning behaalt, een
algemeen erkend en gewaardeerd kwaliteitslogo in de
opleidings- en consultancywereld. Bewijs dat onze
dienstverleners en onderzoekers schitterend werk leveren!

Een polyvalente Ecotrailer
De 'Ecotrailer' is een mobiel "vehicle" dat verschillende
onderzoeksinstallaties van onze technologische
expertisecellen bevat. Het doel is het opmeten van data op
festivals, (bedrijfs-) evenementen en bij bezoeken aan
secundaire scholen. De set-up kan gezien worden als een
'docking station' waarbij experimenten aan boord kunnen
worden gebracht die de aandacht kunnen trekken van een
wisselend publiek, bij voorkeur verbonden aan duurzaamheid
en ecologie. In een eerste release plannen de onderzoekers
volgende experimenten aan boord: Privacy Inspector,
Sustainable Solar Energy en Drone Assisted Air Sensing. Voor
meer info omtrent huidige en toekomstige inhoud contacteer
patrick.demaziere@ucll.be

Reflect to Act: UCCL samen
met UNICEF - navorming
23/30 april
UCLL Lerarenopleiding en UNICEF België ondertekenden
voor 5 jaar een ‘Memorandum van Overeenstemming’ voor de
komende vijf jaar. Daarmee engageren ze zich om samen te
werken rond onderwijs-, onderzoeks- en dienstverlenende
activiteiten. Een voorbeeld: ‘Reflect to Act’, een pakket voor
lerarenopleiders om met studenten stil te staan bij thema’s
zoals identiteit, steretypen, participatie en privileges. Op 23 en
30 april geven Anneleen Van Kelecom (UNICEF België) en
Liesbeth Spanjers (UCLL) een navorming waarin ze
lerarenopleiders en leraren lager onderwijs doen reflecteren
over deze thema’s binnen het kader van kinderrechten en
waarin ze heel wat materiaal aanreiken voor de eigen
klaspraktijk.

Meer info: https://events.ucll.be/content/reflect-act

Voedselverlies meten:
interactieve middag 20 maart
“Door meten beter (w)eten” – een tweede meting
voedselverlies vond plaats in november in drie Vlaamse
woonzorgcentra in Pepingen (Henri Van der Stokken), Lier (St-
Jozef) en Genk (Toermalien). De expertisecel Healthy Living
werkt verder samen met de Vlaamse werkgroep
Voedselverlies aan de voorbereiding van een interactieve
middag waar organisaties van elkaar kunnen leren,
voorafgaand aan de Food Waste Awards.

Meer info: https://www.ucll.be/onderzoek/algemene-
info/expertisecellen/healthy-living/heliv-onderzoek

Vluchtelingen starten eigen
onderneming: Infosessie 23
maart
Binnen het Europees project Fresh Start organiseert UCLL op
23/3 een informatiesessie over een opleidings- en
begeleidingstraject voor vluchtelingen, die een eigen
onderneming wensen op te starten. UCLL werkt hiervoor
samen met nationale en internationale organisaties met
ervaring in integratietrajecten. Een 40-tal vluchtelingen krijgen
de kans om een Europees trainingstraject te volgen en om te
worden begeleid naar de opstart van een zaak. De
praktijkbeleving, de tips & tricks van ervaren werknemers en/of
bedrijfsleiders zijn noodzakelijk om dit traject tot een goed
einde te brengen. Vandaar dat we beroep willen doen op
bedrijven en organisaties om zich als mentor kandidaat te
stellen.

Meer info: Facebook.com/groups/freshstartlim 
https://www.freshstartlim.com/.

Samen maken we het
verschil: Boekennieuws
Op weg naar een family justice centre –
Ervaringen uit Limburg
Op 12 januari verscheen ‘Samen maken we het verschil’. De
uitgave werd reeds bij alle partners uit welzijn,
gezondheidszorg, politie en justitie verspreid. Je vindt er heel
wat onderzoek naar ervaringen van slachtoffers. De
ontwikkeling, implementatie en uitdagingen van het Family
Justice Centre wordt weergegeven aan de hand van citaten
van interviews met ministers, kernpartners en professionals.
Voor de wetenschappelijke insteek werd Anne Groenen
geïnterviewd, zij was er vanaf de start in 2004 bij. Het boek
'Samen maken we het verschil' kan hier gedownloaded
worden.

Art Neighboryouth
inhoudelijk geëvalueerd
In Genk en Hasselt performen studenten (Project Kunstvakken
Muziek van Lerarenopleiding) op straat. Het is een
woensdagnamiddag in maart. Kritische vragen over mode,
vervoer, architectuur… worden door de studenten via hun
performance aan voorbijgangers gesteld. Het optreden van de
studenten kadert in een Europees onderzoeksproject met de
naam ‘Art Neighboryouth’. In dit project wordt kunst door
jongeren in 4 landen ingezet om kritisch over de omgeving na
te denken. Het project werd intussen positief geëvalueerd.

Meer info: http://www.vakdidactiek.be/art_neighboryouth

Provincie Vlaams-Brabant zet
samen met UCLL in op
innovatie en
ondernemerschap
UCLL heeft met steun van provincie Vlaams-Brabant
Startminds opgericht om studenten hun passies te leren
kennen en ondernemerschap te promoten. Startminds is een
realisatie van expertisecel Business Innovation en is
gebaseerd op 3 concepten: inspireren, coachen, verbinden.
S t a r t m i n d s : https://www.ucll.be/studeren/student-aan-
ucll/startminds

Onze expertisecel LAB4U werkt daarnaast ook samen met

Citrique Belge uit Tienen, Flanders’ FOOD en POM Vlaams-
Brabant rond een (r)evolutie in de productie van zouten van
citroenzuur. Het 3CIT-project belooft een kruisbestuiving
tussen alle betrokkenen te worden.
www.ucll.be/lab4u

Vernieuwd navormingsaanbod VOORJAAR 2018!
UCLL stelt een nieuw uitgebreid navormingsaanbod voor voor professionals binnen de domeinen
Lerarenopleiding, Gezondheid & Welzijn en Management & Technologie.

Ontdek alle info op https://www.ucll.be/studeren/navorming
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