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Minister Muyters geeft gastcollege aan 200 UCLL studenten
Leraar Secundair Onderwijs LO
Minister Philippe Muyters is op woensdag 9 maart te gast bij UC Leuven-Limburg. Hij licht
het sportbeleid toe aan toekomstige leraren lichamelijke opvoeding en
bewegingsrecreatie. Zijn recentste beleidsnota ‘Door Samenspel Winnen’ zal uitgediept
worden maar ook over de rol van een leraar lichamelijke opvoeding, in de huidige
maatschappij, valt wat te vertellen. Daarnaast staan wat nieuwe sportdecreten voor de
deur die meer autonomie zouden geven aan steden en gemeenten. Ook hier zijn
studenten vragende partij naar de stand van zaken.
Het gastcollege van minister Muyters kadert binnen het vak ‘Sport en Maatschappij’ voor de studenten
van de Lerarenopleiding Bachelor Secundair Onderwijs, Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie.
Binnen dit opleidingsonderdeel bereiden studenten zich o.a. voor op een mogelijke functie als
sportfunctionaris in de gemeente.
U bent welkom voor het gastcollege. De minister is na de lezing beschikbaar voor individuele
interviews. Gelieve bij aankomst uw komst te melden aan het contact ter plekke, Anabel
Wanzeele (0476 70 90 46). Zij kan u de aula via de achterkant laten betreden, zodat het
gastcollege niet gestoord wordt.
Praktisch
• woensdag 9 maart 2016, 10u-11u30
• Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee, Aula Rosa Peeters
• Contact ter plekke: Anabel Wanzeele,Teamleider, Lerarenopleiding, UCLL
anabel.wanzeele@ucll.be • 0476 70 90 46

Contact Perscommunicatie
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, Hogeschool UC Leuven-Limburg
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931
Over hogeschool UC Leuven-Limburg
Hogeschool UC Leuven-Limburg is ontstaan uit de hogescholen KHLeuven, KHLim en GroepT
(lerarenopleidingen). Het is de ambitie van de hogeschool om de sterkste opleidingen in Vlaanderen
aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. Door de
samenwerking en integratie kan er meer ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en
onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg 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 samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC LeuvenLimburg is lid van de Associatie 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.

