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GLUON
EEN BRUSSELS PLATFORM VOOR KUNST,
WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

Sinds de start van haar werking wakkert
Gluon het bewustzijn aan over globale
uitdagingen. Een bloeiende samenleving
bouwt immers voort op een evenwichtige
interactie tussen de humane en exacte
wetenschappen, tussen de mens, zijn
technologische verwezenlijkingen en zijn
natuurlijke omgeving.
In een gemeenschappelijke zoektocht
naar oplossingen voor de uitdagingen in
de maatschappij, zijn interacties tussen
onderzoekers, ondernemers, kunstenaars,
burgers en studenten onontbeerlijk. Hiertoe
realiseerde Gluon een internationaal
platform, Art & Development, dat
samenwerkingen maximaliseert tussen
deze verschillende actoren.
Vanuit
de
artistieke
basiswerking
ontwikkelde Gluon het educatieve luik
Gluon Education, een STARTS-project
voor jonge Brusselaars. STARTS staat
voor Science, Technology & ARTS.
Gluon Education realiseert binnen- en
buitenschoolse programma’s voor tieners
van 14 tot 18 jaar, waarbij ze worden

ingeleid tot de wondere wereld van
nieuwe digitale technologie, vanuit een
maatschappelijke, artistieke en kritische
invalshoek. Begeleid door technologische
experts en kunstenaars leren ze de
technologie te analyseren en toe te passen
om creatieve oplossingen te bedenken
voor de uitdagingen in hun leefomgeving.
Gluon Education streeft ernaar om
lifelong learning en ondernemerschap bij
de jongeren aan te wakkeren, door hen
met een open en kritische blik bewust
te laten deelnemen aan de waarneming,
ontwikkeling en verbetering van de
samenleving. Creativiteit, communicatie,
innovatie, inclusie en participatie
zijn
hierbij belangrijke kernwaarden.
Deze brochure belicht de activiteiten van
het educatief programma voor schooljaar
2018-2019.

De STARTS Academy voorziet inspiratie- en
makerssessies rond thema’s zoals Coding
& Programming, Virtual Reality en Artificial
Intelligence, tijdens het schooljaar op
woensdagnamiddag. Tijdens de vakanties
zijn er de Gluon Labs, een bruisende
projectweek waarin de deelnemers leren en
creëren rond het gegeven van de ‘slimme
stad’.
Wil je de werking van Gluon leren kennen
adhv een interactieve demo-sessie, op
school of bij je buurtwerking? Dan komen we
langs met een Gluon Pop-up demonstratie!
Inschrijven voor een activiteit kan via de
website www.gluon.be (onderwijs) of via
education@gluon.be.
Heb je vragen of voorstellen voor
samenwerkingsprojecten op maat? Stuur
ons een mailtje op education@gluon.be
zodat we je verder kunnen helpen.
We kijken er alvast naar uit om jou als
deelnemer, leerkracht, ouder, kunstenaar,
expert of jeugdwerker te kunnen informeren
rond inschrijving of samenwerkingspistes.

Tot binnenkort!
Het Gluon-team

STARTS ACADEMY
BEN JE TUSSEN 14 EN 18 JAAR
OUD EN WIL JE EEN GAME
ONTWIKKELEN IN VIRTUAL
REALITY, EEN MUZIKALE PUBLIEKE
DANSVLOER MAKEN IN DE
STAD, OF EEN EIGEN CREATIE
3D-PRINTEN OF LASER CUTTEN?
IN DE STARTS ACADEMY KAN
JE JE EIGEN DROOMPROJECT
REALISEREN!
De STARTS Academy is een platform waar
je kunst, wetenschap en technologie leert
toepassen om boeiende projecten uit te
werken. De STARTS Academy werd opgericht
door Gluon en Erasmushogeschool Brussel
(EHB).
Elke woensdagnamiddag ben je er
welkom en zullen technologische experts,
kunstenaars en jonge Gluon-coaches jou
helpen om je droomproject waar te maken.
Er zijn drie verschillende Modules waarin
telkens één thema wordt behandeld. (Zie
verder voor meer info.) Elke Module bestaat
uit zes worskhops: drie inspiratiesessies,
waarin je de technologie leert kennen,
gevolgd door drie makerssessies, waarin
je zelf aan de slag gaat om je prototype
te bedenken en uit te werken. Gedurende
het hele traject word je ondersteund door
technische experts en professionele
kunstenaars. Je hebt geen specifieke
voorkennis nodig.

In de loop van de zes workshops zal je de
vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig
met de nieuwe technologieën te kunnen
werken. Je voedt je eigen talent door het
uitwerken van een creatief project en leert
het ook presenteren en pitchen aan het
publiek.
De STARTS Academy gaat wekelijks door in
het Fab- en Medialab van EHB.
Tarieven:
€ 60 pp voor een volledige STARTS Module
(6 workshops) / € 100 voor 2 personen /
Kansentarief = gratis
Adres: EHB - Nijverheidskaai 170 te
Anderlecht
Interesse? Stuur ons
education@gluon.be

een

mailtje:

#1: DIGITAL
ARTS

WO 9/1, 16/1, 23/1,
30/1, 6/2, 13/2
van 14u tot 17u

In de tweede STARTS-module leer je zelf
nieuwe producten bedenken en maken. Met
de komst van nieuwe technologie heeft de
productontwikkeling binnen een digitale
context een grote sprong voorwaarts
genomen. We begeleiden je bij het omzetten
van jouw idee tot een reëel prototype. Je
leert o.a. werken met de 3D-printer en de
2D-lasercutter.

#3: THIRD
PLATFORMS
WO 8/5, 15/5, 22/5,
29/5, 5/6, 12/6
van 14u tot 17u

Tijdens de eerste STARTS-module wordt
er op een intuïtieve manier een introductie
aangeboden over alle aspecten van
Virtual en Augmented Reality (VR/ AR).
Je ontwerpt scenario’s en verhalen die
enkel via VR of AR verteld kunnen worden.
Je ontwikkelt interactieve ervaringen die
concepten uit de VR-industrie, life theater
en videospelletjes toepassen. Zo raak je
vertrouwd met de huidige technologische
hulpmiddelen, maar ook met conceptuele
basis- & verhaaltechnieken om VR- en ARinhoud te creëren.

#2: PRODUCT
DEVELOPMENT
WO 20/2, 27/2, 13/3,
20/3, 27/3, 3/4
van 14u tot 17u

In de derde STARTS-module ontdek je
de uitdagingen en de gevaren van A.I: in
essentie een digitaal brein dat gegevens
analyseert en mensen kan ‘helpen’ om juiste
beslissingen te nemen. A.I kan de wereld
duurzamer, veiliger en gezonder maken,
maar tegelijkertijd ook voor destructieve
doelstellingen worden ingezet. Je krijgt
inzicht in de technologie en ontwikkelt skills
voor chatbots zoals Alexa en Google Home.
Deze chatbots maken de interface tussen
Big data en User experience, waardoor je
‘Big data’ op een natuurlijke manier kan
bevragen en gebruiken.

GLUON LABS

Met
meer
dan
182
verschillende
nationaliteiten is Brussel de meest
kosmopolitische stad van Europa. We zijn
met meer dan 1 miljoen Brusselaars, een
melting pot aan culturen en generaties die
van Brussel een boeiende en bruisende plek
maken.
In de Gluon Labs helpen we jou om van
Brussel ook een slimme stad te maken!
Wil je een high-tech zitbank bouwen die
mensen aanspoort om met elkaar te praten?
Denk je dat een publieke muzikale dansvloer
een efficiënte oplossing kan zijn om ons in
beweging te krijgen? Of verwerk je liever
natuurgeluiden of gesprekken in diverse
talen in een cultureel en intergenerationeel
project?

In de Gluon Labs kan jij (14 tot 18 jaar) je
eigen uitvinding uitdenken, ontwerpen én
realiseren. Tijdens de projectweek wordt
je begeleid door technologische experts,
kunstenaars en jonge Gluon-coaches. Bij
het afsluiten van het Gluon Lab zal jouw
prototype opgenomen worden in een
tentoonstelling in Brussel. We leren je ook
hoe je je werk kan opstellen en presenteren
aan een breed publiek.

SMART
CITIZEN
LAB

Winterlab:
maandag 4/3 tot vrijdag 8/3/2019 - van
10u tot 17u
– expo vanaf zaterdag 9/3/2019 (tbc)
Zomerlab:
maandag 1/7 tot vrijdag 5/7/2019 - van
10u tot 17u
– expo vanaf zaterdag 6 juli 2019 (tbc)
Adres: EHB - Nijverheidskaai 170 te
Anderlecht
Inschrijving voor deelname aan een
Gluon Lab (pp) = € 75 / Inschrijving voor 2
personen = € 120 / Kansentarief = gratis

Wou je altijd al te weten komen hoe je
smartphone gemaakt wordt, hoe je hem
kan repareren of wijzigen? Of wil je weten
waarom zoveel dingen rondom ons « made
in China » zijn?
Het thema van dit Lab is ‘hacken’, een
praktijk waarbij je systemen ontleedt
(= to hack) om ze beter te begrijpen en
zelf aan te passen. Hierbij staan de doehet-zelfbeweging (DIY), de makers en de
prototyping centraal.
Die ideologie doet ons nadenken over de
manier waarop we interageren met de
elementen in onze omgeving. We zullen
dus niet meer passief consumeren maar
zelf onze dingen leren maken. Nieuwe
technologieën kunnen ons in dit proces
een nieuw soort vrijheid geven. Tijdens
deze week leer je het productieproces
achter de producten analyseren, aan de
hand van demonstraties van de nieuwste
technologieën, en krijg je lessen over
materiaal en machines. Jij zal zelf je eigen
object kunnen bedenken en realiseren.

GLUON x
OHME LAB

maandag 8/4 tot vrijdag 12/4/2019
van 10u tot 17u
Adres: ULB Campus du Solbosch,
Bruxelles, 1050 / Gebouw U, Poort A,
Niveau 1
Tarieven:
€ 75 pp
€ 120 voor 2 personen
Kansentarief = gratis

Interesse? Stuur ons een mailtje:
education@gluon.be

POP-UPS

Gluon wil de opgroeiende generatie op
een kritische en speelse manier vertrouwd
maken met innovatieve technologie.
Tijdens de Gluon labs en op de STARTS
Academy ontwerpen en maken de jongeren
prototypes die het leven in de stad veiliger,
aangenamer, gezonder, mobieler en
verrassender maken. Samen ontwikkelen
ze de slimme stad van de toekomst.
Wil jij je leerlingen ook laten deelnemen aan
de realisatie van de slimme stad?
Dan komen wij naar jouw school of
organisatie met een interactieve pop-up
demonstratie. Hierbij leggen we de focus
op het magische effect van technologie en
stellen deze ook in vraag in het kader van
maatschappelijke uitdagingen.
Met de Pop-ups komen verschillende
thema’s aan bod, zoals: coderen en
programmeren, VR/AR/AI, biotechnologie,
3D-printing,...

De Pop-ups zijn uitgewerkt voor jongeren
tussen 12 en 18 jaar. Ze verzamelen data
over de luchtkwaliteit via de Smart Citizen
Kit, kunnen het leven op Mars ervaren via
een virtuele 360° wereld, of hebben een
gesprek met het artificieel intelligent wezen
Alexa. Bovendien kunnen ze kennismaken
met een aantal ingenieuze tools die hun
leeftijdsgenoten reeds ontwierpen in de
Gluon Labs.
Plan je Pop-up in samenspraak met
ons educatie-team, als activiteit bij je
jeugdwerking, op de school, tijdens de les of
in de pauze. We passen de uitwerking aan
op maat van je aanvraag.
Interesse? Stuur ons
education@gluon.be

een
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“IK WOU JULLIE ALVAST
BEDANKEN VOOR HET
SCHITTEREND WERK DAT
JULLIE DOEN. IK KAN, ZONDER
ENIGE TWIJFEL, ZEGGEN
DAT ELLIOT NOG NOOIT ZO
ENTHOUSIAST GEWEEST IS
OVER EEN ACTIVITEIT. HIJ
GENIET ONTZETTEND VAN
ALLE NIEUWE DINGEN DIE HIJ
LEERT. TOT NU TOE DUIKT HIJ
ELKE AVOND ZIJN KAMER IN
OM VERDER TE WERKEN AAN
HET PROJECT. VOOR HEM IS
HET ZEER INSPIREREND OM
MET VOLWASSENEN OM TE
GAAN DIE GEPASSIONEERD
ZIJN DOOR DEZELFDE
ONDERWERPEN ALS HIJ.”
QUOTE OUDER - GLUON LAB
(ANNELIES ROBBERECHTS,
MAMA VAN ELLIOT)

TEACHING LAB

Ben je tussen 18 en 26 jaar oud, ben je
geboeid door nieuwe technologie en kunst
en heb je interesse in jongerenwerking?
Dan word jij misschien onze nieuwe Gluoncoach!
Dankzij het Teaching Lab kunnen we jou
opleiden tot een enthousiaste en vaardige
Gluon-coach die de jonge deelnemers zal
begeleiden bij de STARTS Academy, de
Gluon Labs en de Pop-ups. Als coach is
het belangrijk om creatief te zijn, specifieke
digitale vaardigheden (Coding, 3D Modelling,
Arduino) & wetenschappelijke inzichten te
beheersen alsook de pedagogische skills
aan te leren om deze over te brengen aan
de deelnemers.
Gedurende het jaar kan je bij het
Teaching Lab de nodige competenties en
vaardigheden aanleren, ondersteund door
een team van experts uit verschillende
disciplines. Het Teaching Lab bestaat uit

meerdere workshops, waaronder Prototype
building, Coding hackatons en 3D-printing
sessions. Je verwerft de basisattitudes en
kennis die je vervolgens verder zelfstandig
kan ontwikkelen, door actief mee te werken
aan het educatief programma van Gluon.
De opleiding wordt gestart na een oriëntatiegesprek, met het oog op een toekomst als
freelance Gluon coach.
Deelname = gratis
Interesse? Stuur ons
education@gluon.be

een
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iTEACH
IT

Om de digitale inclusie bij Brusselse
jongeren te stimuleren introduceert Gluon
ism Erasmushogeschool Brussel (EHB) het
pilootproject i Teach IT.
Met i Teach IT kan je als Brusselse leerkracht
ingeleid worden tot de nieuwste digitale
technologieën, waaronder coderen en
Arduino, Virtual Reality, Augmented Reality
met de Hololens, Artificiële Intelligentie
met Alexa, Product Development en
Fablabtechnieken, etc… Gluon en EHB
stellen expertise, atelierruimtes (in het faben medialab) en de allernieuwste tech-tools
ter beschikking.
Per trimester voorzien we een Module van
twee workshops, waarbij onze experten
je inleiden tot een van deze nieuwe
technologieën. Daarnaast bieden we jou
de nodige ondersteuning zodat je ook zelf
een workshop rond nieuwe technologie
kan aanbieden aan je leerlingen. Je kan die

BEN JIJ ALS LEERKRACHT GEDREVEN
DOOR INNOVATIE? WIL JE DE
LEERLINGEN DE TOEKOMST VAN
WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE
VANDAAG HELPEN ONTDEKKEN? WIL JE
BRUSSEL HELPEN EVOLUEREN NAAR DE
SLIMME STAD VAN DE TOEKOMST?

workshop in de klas, op de school of in het
fab- of medialab van EHB organiseren.
Tien Brusselse leerkrachten krijgen de kans
om deel te nemen aan het pilootproject
iTeach IT. Leerkrachten kunnen zich
registreren per Module.
Module 1: Product Development : woensdag
3/10 en 10/10/2018 – van 14u tot 17u
Module 2: Digital Arts: woensdag 5/12 en
12/12/2018 – van 14u tot 17u
Module 3: Third Platforms: woensdag 17/4
en 24/4/2019 – van 14u tot 17u
Adres: EHB - Nijverheidskaai 170 te
Anderlecht
Deelname = gratis
Wil je je registreren voor dit boeiend project
of wens je meer info? Stuur een mailtje
naar education@gluon.be.
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