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"Sterke Start": voorbeeldige
'co-creatie' in onderzoek
De meeste jonge ouders omschrijven het eerste levensjaar 
van hun baby als overweldigend omdat er heel wat dingen 
in hun leven veranderen. Plots word je ‘mama’ of ‘papa’ en 
krijg je er een kindje bij. Niet alleen werk, maar ook vrije 
tijd moeten meestal anders georganiseerd worden. 
Relaties krijgen een nieuwe invulling... .

De UCLL-expertisecel Healthy Living ontwikkelt een 
groepsprogramma – “Sterke Start” - om ouders te 
ondersteunen tijdens het eerste levensjaar van hun baby 
(www.ucll.be/healthyliving). En dit samen met jonge 
gezinnen en betrokken zorgverleners. Van oktober ’17 tot 
maart ’18 testen we dit programma in het Huis van het 
Kind Leuven en in ZuMa Hasselt, het living lab en open 
huis van UCLL voor toekomstige en jonge gezinnen
(www.ucll.be/zuma) .

Info: www.ucll.be/healthyliving
Foto: www.tomfrederix.com

Call for partners -
Innovatiesubsidie Provincie
Vlaams-Brabant
Valorisatie van organische afvalstromen met
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behulp van superkritische CO2
Vlaanderen doet te weinig met zijn biomassa-, afval- en
nevenstromen. Door hoogwaardige componenten te
extraheren kan je deze stromen valoriseren. Klassiek
gebeurt dit met organische solventen waaraan
gezondheids- en milieurisico's verbonden zijn.
Superkritische CO2 wint de laatste jaren terrein omwille
van zijn voordelen (oa. goedkoop, onbrandbaar, veilig,
inert…). Denk aan de extractie van cafeïne uit groene
koffiebonen.

In het project DISCO2 (“Discovering Supercritical CO2”)
zoeken we naar potentieel rendabele toepassingen van
deze duurzame extractietechniek op biomassastromen
binnen de provincie Vlaams-Brabant. Misschien is je
biomassastroom meer waard dan je denkt!

https://www.ucll.be/onderzoek/algemene-
info/expertisecellen/lab4u/lab4ucallforpartners
https://www.ucll.be/onderzoek/research-2016

Supercritical CO2 Extractie: een verhelderend
Lab4U seminarie op 16 november IN UCLL
Leuven (Proximus)

• Green scCO2 – sustainable sources and properties (Bob Taylor, Air Liquide - België)
• Large-scale supercritical fluid extraction (Michel Perrut, Ateliers Fluides Supercritiques -
Frankrijk)
• Search for optimal extraction at analytical scale (Gunther Fleerackers, UC Leuven-Limburg -
België)
• Natural extracts with supercritical CO2 (Dr. Karl-Werner Quirin, Flavex - Duitsland)
• Extractables and leachables (Noud Van der Borg, Waters – Nederland)

Volledig programma en inschrijvingsformulier:
https://www.ucll.be/studeren/navorming/supercritical-co2-extraction

TO-TAAL: Taalbeleid op school
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Het TO-TAAL-project wordt tijdens academiejaar 2017-2018 verlengd. In het eerste werkjaar werd
er samen met 11 basisscholen een lerend netwerk opgezet. Naast een opstartende en een fel
gesmaakte afrondende studiedag kwamen de scholen op regelmatige basis samen om het eigen
taalbeleid te ontwerpen en te verbeteren.

Tijdens het vervolgproject is er ruimte voor basisscholen die reeds instapten om verder te werken
en vooral te verduurzamen maar ook nieuwe Limburgse basisscholen zijn welkom. Tijdens het
vervolgproject zal de focus sterker liggen op coaching op de werkvloer, sterker maatwerk dus. Een
krachtig taalbeleid, dat in één beweging zorgt voor effectiever en efficiënter onderwijs, sluit
naadloos aan bij de onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep Education For all.

Meer info:
https://www.ucll.be/sites/default/files/documents/expertisecellen/EduAll/Maandkalender_Online.pdf

VODO in de praktijk:
Gezondheid en Welzijn op
Pukkelpop

UCLL zet in op de Vervlechting van Onderwijs,
Dienstverlening en Onderzoek.

Pukkelpop editie 2017 vormde een mooi voorbeeld:
festivalgangers te sensibiliseren over het thema
duurzaamheid in de ruime zin van het woord. En dat
betreft niet enkel duurzame energie, maar ook duurzame
voeding en voedselzekerheid. Voor dit laatste kon de
opleiding Voedings- en Dieetkunde niet ontbreken. Vanuit
het Europees Project Transmango communiceert UCLL
extern over voedselzekerheid en een eerste test vond
plaats tijdens Pukkelpop: een virtual reality game. Zelfs
minister Jo Vandeurzen werd ingewijd in hoeveel
grondstoffen er eigenlijk nodig zijn om een kilo vlees te
produceren…

Meer info:
https://www.ucll.be/vodo-de-praktijk-gezondheid-en-
welzijn-op-pukkelpop
https://www.ucll.be/onderzoek/algemene-
info/expertisecellen/healthy-living/heliv-onderzoek

METODI: Methodologische
toolkit voor uitgevers en
ontwikkelaars van digitale
leermaterialen
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Leerkrachten en ouders worstelen vaak met digitale media.
En toch bieden digitale media veel mogelijkheden in het
leerproces. Onderzoekers van UCLL en KU Leuven hebben
een toolkit ontwikkeld in samenwerking met verschillende
bedrijven en uitgeverijen, met de steun van het Vlaams
Agentschap Innoveren en Ondernemen. De toolkit bevat
elementen die bedrijven, uitgeverijen en leerkrachten
ondersteunen in de ontwikkeling van digitale
leermaterialen. Tevens werden inzichten van ouderlijke
begeleiding verwerkt om de betrokkenheid van
volwassenen in het leertraject te verhogen.

Info en inschrijving: http://www.metodi.be

Energieneutrale woningen:
Europees project Enleb
goedgekeurd
Het grensoverschrijdend Interreg VA programma
Vlaanderen-Nederland heeft het ENLEB-project
goedgekeurd. In ENLEB werken Vlaamse en Nederlandse
partners samen aan de ontwikkeling van een integraal
concept voor verduurzaming van woningen van particuliere
eigenaars op basis van co-creatie, met de focus op
zelfvoorzienendheid, zodat woningen energieneutraal
blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.

ENLEB heeft een totaal budget van 1,5 miljoen en
ontvangt de helft daarvan als Europese steun. Het project
is gestart op 1 juni 2017 en loopt tot 31 mei 2020.

https://www.ucll.be/onderzoek/algemene-
info/expertisecellen/energy/energyo-d/energyproj-
publi/energy-onderz-eleke-enleb

Moving Neighbours
Op 26 augustus werden de goedgekeurde projecten van
Leuven Vitale Stad uitgereikt op de Oude markt in Leuven.
De eerste prijs ging naar het UCLL-LER project ‘Moving
Neighbours’.

We willen de inwoners van Leuven motiveren om in hun
dagelijkse leven anders of bewuster te bewegen en zetten
sterk in op de 30-50 jarigen kansarmere volwassenen, die
grotere gezondheidsrisico’s blijken te lopen. Samen met
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hen ontwikkelen we een aanbod, dat ook de
buurtintegratie bevordert en de cohesie in de eigen
woonbuurt versterkt tussen kansarmere en kansrijkere
bewoners. Studenten van de Bachelor Lichamelijke
Opvoeding zullen coach zijn. De impact van het aanbod op
de mentale en fysieke gezondheid wordt gemeten met
wearables en diepte-interviews.

https://www.youtube.com/watch?v=WjcSOrpMVSo

Lancering project Garage 4.0

GARAGE 4.0 ondersteunt de garagesector in het grootste veranderingsproces in zijn
geschiedenis

De automarkt zit immers in woelig water. Niet alleen versnelt de overgang van de traditionele
verbrandingsmotor naar elektrische en andere aandrijvingen. Je merkt zelf de razendsnelle
technologische vooruitgang aan het stuur van je eigen cockpit: elektronica, ICT, nieuwe
mechanische systemen. UCLL nodigt als partner in het Interreg-project Garage 4.0 KMO-
ondernemers uit de automobielsector, samen met hun managers en medewerkers, uit om deel te
nemen aan nieuw ontwikkelde trainingen, seminars, workshops en rondetafelgesprekken of
lerende netwerken. Zo kunnen zij beter gewapend het hoofd bieden aan de meest diepgaande
business transitie ooit in hun sector.

Meer info: https://www.ucll.be/project-garage-40

Vernieuwd navormingsaanbod NAJAAR 2017!
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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