Hogeschool UCLL • Persuitnodiging voor 25 november 2016

35.000 inschrijvingen voor Techniek & WetenschapsAcademie
van hogeschool UCLL
T&W Academie en Greenville vieren 3-jarig bestaan
Vrijdag is het feest op de site van Greenville. Terwijl er overal te lande nu nog academies
opstarten die kinderen en jongeren in hun vrije tijd warm proberen te maken voor STEM,
schreef de Techniek & WetenschapsAcademie in Houthalen vorige maand al haar 35.000 e
deelnemer in. Hugo Meus, coördinator T&W Academie: “Dit bewijst nog maar eens dat het
initiatief van de Lerarenopleiding van hogeschool UCLL bij haar opstart 3 jaar geleden een
echte voortrekkersrol heeft gespeeld. Ondertussen hebben we hier in Houthalen al
10.000en Limburgse kinderen en hun ouders passie voor de wondere wereld van techniek
en wetenschap kunnen bijbrengen.” De academie bood de voorbije jaren ook al een
stageplaats aan tientallen toekomstige leraren én werkt samen met tientallen scholen uit
het Limburgse.
De T&W Academie en Greenville vieren vrijdag 25 november het 3-jarig bestaan van de academie tijdens
de opendeurdag. Zo wordt de jongen die zich als 35.000 inschreef samen met zijn hele klas in de
bloemetjes gezet en zullen o.a. de burgemeesters van Genk en Houthalen een ‘challenge’ aangaan. U
bent welkom om mee te vieren met de kinderen, ouders, scholen en andere aanwezigen.

Programma
De opendeurdag loopt van 17u30 tot 20u. Komen o.a. aan bod:
18u15: panelgesprek onder leiding van Werner Couck met o.a. Marc Vandewalle (algemeen directeur
UCLL) en Stijn Bijnens (algemeen directeur LRM).
18u45: uitdaging 'bruggen bouwen' voor verschillende teams met o.a. burgemeesters Alain Ijzermans
(Houthalen) en Wim Dries (Genk) tegen Stijn Bijnens (LRM) en Marc Vandewalle (UCLL),
sponsors en directeurs van partnerscholen.
19u15: bekendmaking winnaar Facebookwedstrijd en winnaar 35.000ste inschrijving.
Locatie: Greenville, Centrum-Zuid 1111 (GPS-adres: Pastorijstraat 40), 3530 Houthalen.
Meer info: http://www.techniekenwetenschapsacademie.be/

Contact
Hugo Meus, coördinator T&W Academie Limburg, hogeschool UC Leuven-Limburg
hugo.meus@ucll.be • 011 39 75 76 • 0475 921 980
Kris Asnong, algemeen directeur GreenVille nv, Houthalen-Helchteren
kris.asnong@ucll.be • 011 39 72 80 • 0475 62 88 18

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer
dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in
Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven en zet in op vernieuwend onderwijs, investeringen en
onderzoeksprojecten in de regio. Het is de ambitie van UCLL om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een
internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven.
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en ‘Gezondheid en Welzijn’. Een groep
bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen partners, kansen en uitdagingen en
telt ongeveer 5000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

Over Greenville
GreenVille is een dienstencentrum voor groene bedrijven. Het is gevestigd in het voormalig hoofdgebouw van de Kempische
steenkoolmijnen in Houthalen-Helchteren.
Meer info op www.greenville.be.

