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Noël Slangen, Kristel Verbeke (K3) en Bruno Vannobbergen
(Kinderrechtencommissaris) over ‘wereldleraarschap’, kinderrechten en
kansarmoede
Hogeschool UCLL organiseert inspiratiedag over leraars en maatschappelijke
uitdagingen
Het team ‘Move Across Borders’ van de Lerarenopleiding van UCLL brengt op vrijdag 10
november UCLL-studenten en medewerkers, leerkrachten en andere spelers uit de
Limburgse onderwijs- en welzijnssector samen voor de inspiratiedag ‘From Global Citizen
to Global Teacher’ in Hasselt. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde
Naties vormen hierbij het richtsnoer: het uitsluiten van armoede, de zorg voor
kwaliteitsonderwijs, het gaan voor eerlijk werk en economische groei, de ongelijkheid
verminderen en de bekommernis om vrede, veiligheid en sterke publieke diensten zijn de
centrale thema’s van de dag. "We willen leerkrachten en partners in onderwijs en welzijn
inspireren, motiveren en informeren over het belang van professionals met een brede en
constructieve kijk op de wereld. Werken aan de samenleving van morgen betekent geloven
in de groeikansen van alle kinderen", aldus Jessie Vos, UCLL-team Move Across Borders.
PROGRAMMA ‘From Global Citizen to Global Teacher’
Inspiratiedag op 10 november 2017 voor iedereen uit de sector welzijn en onderwijs
Voormiddag (9u): Cultuurcentrum Hasselt (Kunstlaan 5, 3500 Hasselt)
 Keynote door Noël Slangen
 ‘Wereldleraarschap vanuit een kinderrechtenbril’ door Kristel Verbeke (o.a. K3) en
kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen
Namiddag (13u30): UCLL, Campus Oude Luikerbaan (Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt)
Bekijk alle lezingen en workshops op de website van UCLL.
 Onder meer Rachida Lamrabet (juriste en auteur), Majd Khalifeh (VRT) en Dirk Depover
(Childfocus) laten hun licht schijnen op actuele thema’s.
 Organisaties als het VVOB, Kleur bekennen, Unicef Vlaanderen en docenten en onderzoekers
van UCLL zorgen voor een interactief aanbod in de workshops en gespreksrondes.
Lees meer over Move Across Borders en de inspiratiedag op de website van UCLL.
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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 Leuve
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.

