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Hogeschool UCLL dompelt studenten een voormiddag onder in
politiek
Veel feiten maar ook fictie op Campus Sociale School met jonge politici en theater
De meeste studenten van hogeschool UCLL gaan binnenkort voor de allereerste keer
stemmen. Peter Raymaekers, docent UCLL: “Ze voelen zich een beetje onzeker en hebben
nood aan info.” Campus Sociale School in Heverlee organiseert daarom een voormiddag
rond politiek op hun maat met o.a. politici van hun generatie en het toneelstuk ‘De Kiezer
Beslist’ van Het nieuwstedelijk.

U bent uitgenodigd om de verschillende sessies bij te wonen en onze studenten en de politieke en
creatieve gasten voor, tussen en na de sessies te interviewen.
Programma
10u30-11u30
1. VRT-journalist Bart Schols interviewt jonge partijleden –

Oona Wyns (sp.a), Thomas Van Oppens (Groen) en Pieterjan Vangerven (NVA)
2. Politiek theater ‘De Kiezer Beslist’ van Het nieuwstedelijk.
3. De Ambrassade, het ‘bureau voor jonge zaken’ van de Vlaamse overheid, over het belang
van politiek en verkiezingen voor onze democratie.
11u45-12u45
1. VRT-journalist Bart Schols interviewt jonge partijleden –

Wouter Indemans (CD&V), Seppe De Meulder (PVDA), n.t.b. (Vlaams Belang) en n.t.b.
(Open-Vld)
2. Politiek theater ‘De Kiezer Beslist’ van Het nieuwstedelijk.
3. De Ambrassade, het ‘bureau voor jonge zaken’ van de Vlaamse overheid, over het belang
van politiek en verkiezingen voor onze democratie.
10u30-13u30, doorlopend: informatiestands met de programma’s van de politieke partijen en
middenveldorganisaties Hart Boven Hard, Ieders Stem Telt, Vlaamse Jeugdraad, 11.11.11., …
Locatie
Campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee
Contact
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, UC Leuven-Limburg
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.

Meer info op www.ucll.be.

