Persbericht: Duizenden scholieren palmen aula’s in op eerste Junior College
Dag
Op 10 en 12 januari openen verschillende aula's van de KU Leuven (m.i.v. Kulak) hun
deuren eens niet voor de eigen studenten, maar wel voor duizenden scholieren. Dan vindt
voor de eerste keer de Junior College Dag plaats. Leerlingen uit de derde graad middelbaar
onderwijs kunnen op die dag lezingen volgen van professoren uit verschillende vakgebieden
De scholieren leren zo hun interesses beter in te schatten en krijgen een voorsmaakje van
het universitaire leven.
Een brug slaan tussen de aula en het klaslokaal. Dat is ambitie waarmee de KU Leuven en
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk de Junior Colleges hebben opgestart. Daarbij reikt de
universiteit middelbare scholen academisch lesmateriaal aan om de vrije lesuren op te vullen
of om te gebruiken in de vaste lestijden. Scholen kunnen zich inschrijven voor verschillende
modules: STEM (Science,Technology, Engineering, Mathematics), Filosofie, Taal,
Geschiedenis, Religie, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Life Sciences en
Rechten. Aan elke module is ook een start -en afsluitmoment op de universiteit gekoppeld, in
de vorm van een hoorcollege of lezing. Dit academiejaar breiden de campussen het aanbod
nog uit met een dagvullend programma.
Nog voor de Junior College Dag van start is gegaan, is de eerste editie al een voltreffer. Op
10 januari (Kortrijk) en op 12 januari (Leuven) strijken in totaal meer dan 2200 leerlingen
neer uit de verschillende Vlaamse provincies en Brussel. Hier vind je het programma van de
Junior College Dag en een korte samenvatting van de verschillende lezingen terug.
Voor de pers
Je bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Junior College Dag in
Leuven en op Campus Kulak in Kortrijk.
Praktisch
 Dinsdag 10 januari, 10-15.30u
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, Kortrijk
 Donderdag 12 januari, 10-15.30u
Auditorium Max Weber, Parkstraat 71, Leuven
Auditorium Jean Monnet, Parkstraat 71, Leuven
Auditorium Pieter De Somer, Charles Deberiotstraat 24, Leuven
Contact
 Lode Lauwaert, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KU Leuven, tel: 016 37 68 77,
e-mail: lode.lauwaert@kuleuven.be
 Lorenzo Parmentier, communicatie Campus Kulak, tel: 056 24 61 38, e-mail:
lorenzo.parmentier@kuleuven.be

