Hogeschool UCLL • persuitnodiging voor donderdag 8 & vrijdag 9 november, 2018

Studenten hogeschool UCLL en leerlingen kruipen in de huid van
diplomaten
Jongeren onderhandelen over recht op toegang tot betrouwbare informatie op
‘Model UNESCO’ in Leuven

Op 8 en 9 november kruipen 80 leerlingen uit 17 Europese secundaire scholen in de huid van
ambassadeur, journalist of vertegenwoordiger van een organisatie voor de tweede editie van de
Vlaamse ‘MUNESCO’. Het zogenaamde ‘Model UNESCO’ is een simulatie waarbij leerlingen
secundair onderwijs zich inleven in de rol van vertegenwoordigers van een land en met elkaar
onderhandelen tijdens een fictief internationaal forum. De Leuvense MUNESCO gaat deze keer over
‘fake news’ en het recht op toegang tot betrouwbare informatie, op privacy en op vrije
meningsuiting. Vlaamse en internationale hogeschoolstudenten lerarenopleiding begeleiden de
jongeren en nemen deel aan de onderhandelingen.

Gezien het thema is pers meer dan welkom op de tweede editie van de Vlaamse ‘MUNESCO’.
Geschikte momenten zijn:

donderdag 8/11, 11:00-16:00 op UCLL’s Campus Hertogstraat (Hertogstraat 178, 3001
Heverlee)
11:00-13:00 & 14:00-16:00 onderhandelingen; ‘journalisten’ brengen verslag uit; overleg
voorzitter comité met ambassadeurs

vrijdag 9/11, 09:15-12:00 in Gotische Zaal, Stadhuis Leuven (Grote Markt 9)
09:15-09:30

toespraak door Mohamed Ridouani

09:30-12:00

stemmen van de resolutie & persconferentie

Contact ter plekke: Mieke Van Ingelghem, Lerarenopleiding UCLL, 0486 796 765

Perscontact
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, hogeschool UC Leuven-Limburg
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931

Over UCLL

Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10 campussen
in Limburg en Vlaams-Brabant. Met zo'n 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg 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.

