Hogeschool UCLL • Persuitnodiging 25 maart

Internationale studenten UCLL Lerarenopleiding Leuven
nodigen uit voor gemeenschappelijk maal
Campus Comenius van hogeschool UCLL is deze week nog meer dan anders fier op de
UNESCO vlag. Haar lerarenopleiding wil de missie van UNESCO mee waarmaken en de rol
van onderwijs centraal zetten voor het bouwen aan vrede in een diverse samenleving.
De internationale klas (International Education Class) van UC Leuven-Limburg sluit deze week af met
een gezamenlijke lunch in het atrium van Campus Comenius in Leuven. Ze doen dat volgens het
potluck principe: wie iets kan klaarmaken, brengt iets mee en samen is er dan meer dan genoeg voor
iedereen. De studenten maken een gerecht van hun land – o.a. Turkije, Spanje, Montenegro, India,
Cameroon, Nigeria en Ierland. Mieke Van Ingelghem, coördinator International Education Class van
UCLL: “Het is het samenzijn en elkaar leren kennen, dat telt. Een klein initiatief om het belang van
‘living together’ te benadrukken en de rol van onderwijs als motor om dit doel te bereiken.
In een tijd van toenemende globale uitdagingen zoals ongelijkheid, geweld en polarisering, verergerd
door lokale spanningen en conflicten die de menselijke samenhorigheid ondermijnen, wordt de
UNESCO-pijler ‘Learning to live together’ belangrijker dan ooit.
Vrijdag 25 maart, 11.30-13.30u
UCLL Campus Comenius, Tiensevest 60, 3000 Leuven.
Contact:
Mieke Van Ingelghem, coördinator International Education Class, Campus Comenius, UCLL
mieke.vaningelghem@ucll.be • 0486 796765
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be ● 0497 536 743

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en
Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de
grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie
KU Leuven en zet in op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het
is de ambitie van UCLL om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een
internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven.
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en
‘Gezondheid en Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en
dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer
5000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

