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Hoe zien kinderen het ziekenhuis van de toekomst?
De Quadri expertisecellen van hogeschool UCLL, haar Lerarenopleiding en Techniek- en
WetenschapsAcademie verwelkomen komende zondag jong en oud(er) op de Dag van de
Wetenschap. Een greep uit het aanbod in Leuven, i.s.m. het Centrum voor Menselijke
Erfelijkheid KU Leuven:






Utopia in de Wetenschap – Ziekenhuis 3.0: Kinderen geven hun visie op het ziekenhuis van de toekomst
Maak je eigen handcrème: Maak een eigen handcrème met goudsbloem, lavendel en kamille.
DNA-klas: hier kom je alles te weten over DNA. Wat is DNA en hoe ziet dat er uit? Heeft een ui ook
cellen en heeft een kiwi DNA?
Hoe zit je lichaam in elkaar? Kom al doende meer te weten over je skelet, je pezen en je spieren.
Gezond ouder worden: Kinderen verbeelden thema’s die met veroudering te maken hebben.

Waar en wanneer?
De activiteiten van hogeschool UCLL gaan door op de Health Science Campus, Campus Gasthuisberg,
van 13u tot 17u.
Contactpersoon ter plekke op 27/11
Renaat Frans, Wetenschapspromotie UCLL: renaat.frans@ucll.be • 0477 23 32 41
De Dag van de Wetenschap gaat op zondag 27 november 2017 door in heel Vlaanderen.
Het volledig overzicht van alle activiteiten vind je op www.dagvandewetenschap.be

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.

