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Hogeschool UCLL organiseert Vlaamse Programmeerwedstrijd
en denkt ook aan de kleintjes
Meer dan 450 deelnemers verzamelen op Campus Proximus
Download de foto’s van de wedstrijd via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie UCLL.
Op woensdag 15 maart verzamelden op Campus Proximus in Heverlee zo’n 150 teams voor
de 9e editie van de Vlaamse Programmeerwedstrijd. Studenten hoger onderwijs, leerlingen
uit het secundair, ICT-medewerkers uit Vlaamse bedrijven en onderzoekers namen het
tegen elkaar op. Hogeschool UCLL nam dit jaar de honneurs waar en zorgde meteen voor
een primeur: voor het eerst konden ook scholieren van het 5de en 6de leerjaar deelnemen.
De UCLL-studenten kaapten bovendien zelf de 1e. prijs weg in de categorie van
hogeschoolstudenten.
De meer dan 450 deelnemers verzamelden in de cafetaria van Campus Proximus om in kleine teams
om ter snelst oplossingen te vinden voor programmeerproblemen. Zowel leken als experts stortten zich
geconcentreerd op ingewikkelde vraagstukken op een laptop. Een scorebord toonde live de
rangschikking van de deelnemers. Het harde werk loonde de moeite, want de winnaars gingen o.a. naar
huis met een smartphone of een mini-drone.
Voor jong en oud
Bij de jongste deelnemers vonden Tuur en Jules het alvast fantastisch. Hun team PFU was dan ook aan
de winnende hand. Tuur vond de wedstrijd leuk omdat ze zelf dingen konden maken. Jules toch vooral
“voor het winnen”. Waarom stelde UC Leuven-Limburg voor om voor deze 9e editie de doelgroep uit te
breiden en ook 5e- en 6e-jaars uit het basisonderwijs te laten deelnemen? Leentje Verfaillie,
opleidingshoofd Toegepaste Informatica, UCLL: “We vonden het belangrijk om ook jonge kinderen mee
te laten proeven van de ‘fun’ van het programmeren. Dit kadert perfect in het toenemende belang van
STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics); hoe vroeger kinderen de smaak van technologie
en wetenschap te pakken krijgen, hoe beter.”
De winnaars
Proficiat aan de winnaars in de verschillende categorieën:
 Leerlingen Lagere School: Tuur Willems, Jules Verstrepen (PFU)
 Leerlingen Secundair Onderwijs: Jari Van Melckebeke, Bruno Ploumhans, Ruben Van Dijck (St
Aloysiuscollege Ninove; College St Michel Etterbeek; Heilig Hart Maria Berlaar)
 Studenten Professionele Bachelor: Merlijn Vanherck, Wouter Engelen, Thibault Stroobants
(UCLL)
 Studenten Academische Bachelor: Lucas Reintjens, Frederik De Smedt, Bram Nuttin (KU
Leuven)
 Masterstudenten, doctorandi en professionals: Sam Segers, Jorik Jooken, Elias Moons
(Capgemini & KU Leuven)
Over de Vlaamse Programmeerwedstrijd
De Vlaamse Programmeerwedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door een Vlaamse hogeschool of
universiteit. Deelnemers nemen het tegen elkaar op door in beperkte tijd (3 uur) zoveel mogelijk
uitdagende programmeer-oefeningen op te lossen in een van de vele ondersteunde programmeertalen.
De wedstrijd staat open voor deelnemers uit Vlaamse (onderwijs)instellingen en bedrijven. De
deelnemers organiseren zich in teams van 3 personen, en dienen onderling samen te werken om hun
kans op slagen te verhogen. In 2017 is de VPW al aan zijn negende editie toe.
Meer info: www.vlaamseprogrammeerwedstrijd.be
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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 meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg 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 Leuven-Limburg, 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.
Meer info op www.ucll.be.

