Hogeschool UCLL • Persuitnodiging voor 21 september 2017

Techniek & WetenschapsAcademie van hogeschool UCLL opent
vestiging in Zuid-Limburg
Unieke samenwerking met GO! Atheneum Sint-Truiden dankzij Centrum 38
Donderdag is het feest op de site van het atheneum in Sint-Truiden. De nieuwbouw die
recent in gebruik werd genomen, wordt vanaf dan de place-to-be voor kinderen uit de regio
die in hun vrije tijd aan de slag willen met techniek en wetenschap. Hugo Meus, coördinator
T&W Academie, UCLL: “Dankzij Centrum 38 kwamen we dit voorjaar in contact met het
atheneum van Sint-Truiden. Samenwerken, de regio versterken en jongeren techniek en
wetenschap laten ontdekken; dat willen we beiden betekenen voor de maatschappij en dus
was de match snel gevonden.”

Programma 21 september
19u00: TWA Sint-Truiden in actie: kinderen aan de slag in de robo- en laboclub.
20u00: Plechtige opening van de TWA Sint-Truiden door gouverneur Herman Reynders.
20u30: Panelgesprek over het belang van STEM voor en door lokaal ondernemen onder leiding van
Faroek Özgünes met Stef Verheyden (directeur beheer UCLL), Raf Sluismans (VKW Limburg),
Stéphanie Peerenbooms (Campus Tichelrij) en Monique Wathion (Centrum 38).
Locatie
Koninklijk Atheneum Sint-Truiden, Campus Tichelrij, tichelrijlaan 1, 3800 Sint-Truiden
Contact
• Hugo Meus, coördinator T&W Academie, hogeschool UC Leuven-Limburg:
hugo.meus@ucll.be • 011 39 75 76 • 0475 921 980
• Evelien Boonen, directeur GO! Atheneum Sint-Truiden, 2de en 3de graad ASO en secundaire
methodeschool Het Kompas: evelien.boonen@campustichelrij.be • 011 68 21 24
• Monique Wathion, bestuurder Centrum 38: monique.wathion@gimocaffe.be • 0479 29 83 74

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.

Over GO! Atheneum Sint-Truiden
Atheneum Sint-Truiden is een moderne school waar zowel de leerling als de onderwijskwaliteit centraal staan. Als
ideale voorbereiding op het hoger onderwijs biedt Atheneum Sint-Truiden een zeer breed gamma aan
studierichtingen aan. Op de campus aan de Tichekrijlaan bevindt zich als onderdeel van Atheneum Sint-Truiden
eveneens een secundaire methodeschool gericht op innovatief onderwijs.

Meer info op www.Atheneumsinttruiden.be en www.Methodehetkompas.be

Over Centrum 38
Studenten, ondernemers en lokale instellingen, ze zijn allen vragende partij om meer en beter lokaal te
ondernemen.... en toch vinden ze elkaar vaak niet. Daar wil Centrum 38 een handje toesteken voor iedereen uit
de regio Sint-Truiden: in het faciliteren en samenbrengen van de verschillende partijen, die eigenlijk naar
hetzelfde op zoek zijn.
Meer info op www.centrum38.be.

