
Een greep uit 
het programma
Colleges

Wil je graag op dinojacht in het verleden? Of een iPhone 314 kopen in de toekomst?
Dat kan! Als je eerst een teletijdmachine bouwt ... Kom te weten hoe je met een
raket naar de toekomst kan, en hoe je via een wormgat naar het verleden kan.
Maar wees gewaarschuwd! Tijdreizen is niet zonder gevaar... Dr. Pieter

Theyssen vertelt je er alles over!

Professor Conny Aerts laat je kennis maken met de levens van sterren 
en neemt je mee op reis door het heelal. Net zoals mensen, worden sterren
geboren, leven ze hun leven en sterven ze. We gaan terug in de tijd en 
leiden af hoe de chemie van het heelal in de loop van de tijd veranderd is. 

Professor Liesbet Geris leert ons hoe levende reserve-onderdelen voor 
het menselijke lichaam gemaakt worden en wanneer in de toekomst een 
nieuw hart gewoon uit de printer komt gerold! 

Professor Evie Vereecke gaat terug in de tijd om antwoord te geven op 
vragen rond onze voorouders. Hoe zit dat met onze voorouders, waren 
dat nu mensapen, aapmensen of oermensen? En hoe zagen die er uit? 
We maken kennis met de Hobbit, de man van Spy, Lucy en Ardi. 

Er vinden nog veel meer colleges plaats op de Kinderuniversiteit! 

Kijk snel op www.kuleuven.be/kinderuniversiteit voor alle colleges.

De workshops

Maak een reis door je eigen hersenen, ontdek de teletijds-M-achine of schrijf 
een eigen verhaal over tijdreizen. Ontwerp een 3D-tijdcapsule, kom te weten 
hoe talen ontstaan en sterven en hoe stenen leven doorheen de tijd. En wist 
je dat geluid door de tijd reist en dat je in de toekomst misschien op een 
andere planeet kunt wonen? Kom dit alles en meer ontdekken op onze
Kinderuniversiteiten in Leuven!

Op campus Kulak Kortrijk en campus Brugge maak je een reis door de wondere
wereld van de wiskunde, kan je een telescoop bouwen en daarmee naar het 
verleden kijken, leer je meer over dinosauriërs, ontdek je of en hoe verjaardagen
doorheen de tijd gevierd werden en nog zoveel meer!

Ouders niet 
toegelaten … maar 
ze zullen zich niet
vervelen!
De colleges en de workshops van de Kinderuniversiteit zijn enkel toegankelijk
voor 8 tot 13-jarigen. Maar de KU Leuven heeft wel andere gratis activiteiten
voor je ouders in petto.

Je ouders kunnen een lezing volgen in het thema van de Kinderuniversiteit, 
een rondleiding krijgen doorheen een museum vlakbij of ze trekken, samen 
met een ervaren gids naar de minst opvallende maar meest interessante 
plekjes van de stad!
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MET DE STEUN VAN:

Een (half) dagje 
kinderuniversiteit? 
Ben je tussen 8 en 13 jaar en benieuwd hoe het eraan toegaat op 

onze universiteit? Kom dan een halve of een hele dag naar 

de Kinderuniversiteit! 

Je schrijft je vooraf in via de website. Op de zaterdag van je keuze meld je 
je ’s morgens en/of ’s middags aan. Je krijgt dan gratis toegang tot alle 
activiteiten. Tijdens de voor- en/of namiddag loop je college bij een echte 
professor en volg je één van de workshops. Ouders zijn niet toegelaten 
tijdens de les, maar we voorzien voor hen wel een apart programma. 
Jullie kunnen tijdens de middag samen lunchen.

VOORMIDDAG

9.30 - 10 u.                               Aanmelden met je inschrijving

10 - 10.45 u.                            College

10.45 - 11 u.                            Pauze

11 - 12.30 u.                             Workshop

MIDDAG

12.30 - 14 u.                             Lunch met ouders in Alma

NAMIDDAG

13.30 - 14 u.                             Aanmelden met je inschrijving

14 - 14.45 u.                            College

14.45 - 15 u.                             Pauze

15 - 16.30 u.                             Workshop

16.30 u.                                    Uitreiking diploma

18•2019

15 jaar Kinderuniversiteit: 
reis door de tijd

Het thema van de Kinderuniversiteit is dit jaar
‘15 jaar Kinderuniversiteit: een reis door de tijd’.
15 jaar geleden vond de eerste editie van de
Kinderuniversiteit plaats! Wat is er nu allemaal
veranderd in die 15 jaar en doorheen de tijd?
We maken tijdens deze Kinderuniversiteit 
een reis door het verleden, het heden en 
de toekomst!  

Meer info en registratie:

www.kuleuven.be/kinderuniversiteit

Inschrijven kan vanaf 11 september om 13u

op www.kuleuven.be/kinderuniversiteit

5OKTOBER

LEUVEN
Campus Sociale
Wetenschappen

12OKTOBER

HEVERLEE
Campus
Arenberg

19OKTOBER

LEUVEN
Campus
Gasthuisberg

26OKTOBER

KORTRIJK
Campus 
Kulak

30NOVEMBER

BRUGGE
Campus 
Brugge

2NOVEMBER

ANTWERPEN
Antwerpen
Boekenbeurs 

IN SAMENWERKING MET:


