
Graag nodigen we u uit op het startoverleg  van de Summerschool (*) op 15 april van 

9.30u tot 14.00u. Dit inspirerend moment vindt plaats in het Vlaams Administratief 

Centrum (VAC)  in de Koningin Astridlaan 50, 3050 Hasselt, zaal Ottenburgs.

Op deze dag willen we graag samen met de docenten van de deelnemende opleidingen 

en de andere stakeholders nadenken over de concrete invulling van de Summerschool. 

Zo houden we van meet af aan rekening met de verschillende perspectieven en 

verwachtingen. Daarnaast willen we met deze dag ook inspiratie bieden voor de eigen 

(les)praktijken. 

PROGRAMMA

9.00u – 9.30u: Onthaal

9.30u – 9.50u: Welkom en toelichting opzet

Hier gaan we dieper in op het waarom van de Summerschool, de deelnemende partners, de verwachte

output, de praktische zaken…

9.50u – 10.05u: Toelichting projectgebied

Stad Hasselt/VLM geeft inzicht in het projectgebied en uitdagingen.

10.10u – 10.30u: Intro

Sarah Martens, Uhasselt, onderzoekster aan de faculteit Architectuur en Kunst,

Onderzoeksgroep ArcK

Sarah geeft een overzicht van projecten en bruikbare methodieken bij gebiedsinrichting.

10.30u - 11.00u: Verwerking Intro

In deze sessie maken we een overzicht van de verwachtingen en de mogelijkheden voor de

Summerschool op basis van de intro.

11.00u – 11.15u: Pauze

11.15u – 11.50u: Drie inspirerende praktijken

Johan Lemmens, PXL, Coördinator Postgraduaat Methodische (be)handelings-

concepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen

Onverwachte allianties voor vernieuwende invalshoeken bij gebiedsinrichting (opleidingen Ergotherapie

en Groenmanagement).

Patrick Vleeschouwer, LNE, Beleidsmedewerker Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Bioregio, Open kaart, vernieuwende educatieve methodieken om een gebied te onderzoeken en in kaart

te brengen.

Lien Lambrechts, VLM, projectleider

Project Schansbroek: Inrichting van de open ruimte in de praktijk vanuit een participatieve invalshoek.

11.50u – 12.20u: Verwerking drie praktijken

In deze sessie maken we een overzicht van de verwachtingen en de mogelijkheden voor de

Summerschool op basis van de drie praktijken.

12.20u – 12:50u: Out of the box

Ruimte voor andere ideeën, randvoorwaarden, succesfactoren, …

12.50u – 13.00u: Praktische invulling deelname aan de Summerschool

13.00u – 14.00u: Napraten bij broodjes

(*) De summerschool ‘Curange-Les-Bains’ vindt plaats van 13-17 september 2016. Studenten uit

verschillende disciplines zullen gedurende een week nadenken over de toekomst van dit gebied, rekening

houdend met alle uitdagingen waar we vandaag voor staan en met wat er leeft in de buurt.

Meer info en inschrijven via http://www.green4grey.be/nl/summerschool-curange-les-bains-2016
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