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Hogeschool UCLL zet deuren van Campus Proximus wagenwijd
open voor Open Bedrijvendag
Bezoekers kunnen als proefkonijn deelnemen aan ludiek social media experiment
Als partner van Voka Vlaams-Brabant kon UCLL’s Campus Proximus niet ontbreken op de
Open Bedrijvendag (OBD). Van heinde en verre, iedereen is welkom om de architecturale
parel in het researchpark van Haasrode die dag te bezoeken. Studenten, docenten en
onderzoekers geven inkijk in wat ze dag in dag uit samen realiseren op hun nieuwe campus
– van werken met ‘Big Data’ over apps, tot ‘The Internet of Things’. Bezoekers van de OBD
worden ook ingezet als proefkonijnen in een ludiek ‘social’ experiment met als eyecatcher
een reuze versie van de Möbiusring die centraal staat in het logo van UC Leuven-Limburg.
De hogeschool organiseert ook een gezinsvriendelijk verrassingsparcours waarin jong en
oud zelf aan de slag kan met het aanbod op de campus Management & Technologie.
Enkele voorbeelden van wat je mag verwachten op zondag:


Als je pakweg TV kijkt of een game speelt, waar kijk je dan écht naar? Onze ‘eye-tracker’
toont waar onze hersenen onbewust aandacht aan geven.



Is je reukorgaan zo gevoelig als dat van een dier of kan men je alles onder de neus schuiven?
Test je gevoeligheid voor geuren in ons geurlaboratorium.



Wees een robot de baas! Kinderen en jongeren gaan aan de slag met een simpel te
programmeren app die toelaat een robotje met commando’s aan te sturen.

Pers is de hele dag welkom. Alle activiteiten worden tussen 10u en 17u in een loop herhaald.
Adres: Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Leuven
Contact ter plaatse: vraag aan het onthaal naar Jan Beddegenoots, communicatiepartner M&T, UCLL.
http://www.openbedrijvendag.be/ucll

Contact
Jan Beddegenoots, communicatiepartner Groep Management & Technologie, hogeschool UCLL
jan.beddegenoots@ucll.be • 016 375 336
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, hogeschool UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931

Over
hogeschool
UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bacheloropleidingen aan op 10 campussen in Limburg en
Vlaams-Brabant. Met meer dan 14 500 studenten en 1 700 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 5 000 studenten en 500
medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

