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Leerlingen worden laborant uoor
t

dageen
lngestuurd door
Yasmien Hautekeete

0p 9 ianuari ontving chemiebe-
drijf Vynova in Tessenderlo de
vijfdejaarsleerlingen van basis-
school De Stene uit Ham. De leer-
lingen kegen een rondleiding in
het laboratorium van het bedriif
en staken de handen uit de mou-
wen tijdens een aantal proefies

Het bezoek paste in het kader van
het ESF-project Girls & Techno-
logy waarbij het Technisch Heilig-
Hartinstituut, de Techniek- en
Wetenschapsacademie van de
UCLL enAP Hogeschool de han-
den in elkaar slaan om meisjes en-
thousiast te maken voor STEM-
richtingen.
Vynova werkthier graag aan mee:
'Als chemiebedrijf willen we zo-
veel mogelijk leerlingen en stu-
denten, en zeker ook meisjeg
warm maken voor STEM-stu-
dies. In ons labo is meer dan de
helft van de leidinggevenden een
vrouw en dat willen we in de toe-
komst in het hele bedrijf verster-
ken. Technologie en wetenschap
vormen de basis van onze activi-
teiten. We werken dus graag mee
aan initiatieven die de interesse
voor chemie en wetenschap aan-
wakkeren. De leerlingen kunnen
hier via proefies zelfondervinden
welke leuke en interessante dingen
je met wetenschap kan doen",
zegt Ludo Verdegem, labmanager
bij Vynova.

Girls and Technology
"De workshop van vandaag is on-
derdeel van het project Girls &
Technology", zegt educatief me-

dewerker Dries Grosseels van de
Techniek- en Wetenschapsacade-
mie. "Samen met het Technisch
Heilig-Hartinstituut van Tessen-
derlo, AP Hogeschool Antwer-
pen en de Finse University of Ap-
plied Sciences in Oulu ontwikkel-
den we een reeks workshops voor

kinderen die we aanbieden in
combinatie met een bedrijfsbe-
zoek, zoals bij Vynova. We meten
daarvan het effect op de kinderen
om zo îa.te gàan hoe we door
workshops technologie aantrek-
kelijker kunnen maken voor meis-
jes."

Leerlingen van basisschool De Sterre uit Ham mochten een handje toesteken in het laboratorium van Vynova.

Wetenschapskampen
Daarnaast organiseert de Tech-
niek- en Wetenschapsacademie
ook op vaste locaties in Vlaande-
ren naschoolse activiteiten en
kampen rond wetenschap voor
kinderen en jongeren. Voor de re-
gio Tessenderlo/Ham vinden deze

in cultuurhuis De Griffel in Tes-
senderlo plaats.

Meer info over die activiteiten
vind je op www.techniekenweten-
schapsacademie.be. Informatie
over het ESF-project kan je vin-
den op www.girlsandtech.eu.


