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Studenten UCLL gaan in gesprek met Limburgse politieke 

kopstukken 
Opleiding Orthopedagogie organiseert groot debat over maatschappelijke 

veiligheid 

 

Download de foto’s van het debat via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie UCLL. 

 

Maandag 19 maart opende het Provinciehuis van Hasselt de deuren voor 270 

eerstejaarsstudenten van de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie en politici van de 6 

grootste Vlaamse partijen. Hogeschool UCLL slaagde erin om hun Limburgse kopstukken te 

strikken voor een debat over ‘controle versus vrijheid’ en maatschappelijke veiligheid. 

Tekenden present: Wouter Beke (CD&V), Johan Danen (Groen), Jos Lantmeeters (NV-A), 

Chris Janssens (Vlaams Belang), Meryame Kitir (SP.A) en Marino Keulen (Open VLD). 

 

De aanwezige politici kregen kort de tijd om hun programma rond maatschappelijke veiligheid uiteen te 

zetten. Aansluitend werden een aantal stellingen geprojecteerd waarover de studenten via hun 

smartphone hun mening over konden geven. Op basis van deze input en vragen uit de zaal, gingen de 

eerstejaars Orthopedagogie daarop rechtstreeks in gesprek met de 6 kopstukken. Om de impact van 

het debat te kunnen peilen, werden de stellingen ter afsluiting nogmaals bevraagd. 

 

Akkoord of niet akkoord? 

“Preventief werken is de sleutel tot maatschappelijke veiligheid” was een van de stellingen waarover de 

studenten hun mening konden geven. Het debat bleek vooral te wegen op de vraag of minderjarigen 

die zware misdrijven plegen, berecht moeten worden als volwassenen. Heel wat studenten veranderden 

van mening na de discussie – de meerderheid was uiteindelijk niet akkoord. 

 

Deel van de opleiding 

De UCLL-studenten participeerden in het debat in het kader van hun vak Maatschappelijke 

Vraagstukken. Nele Leyssen, docent Orthopedagogie: “Zo’n debat geeft studenten een blik op welke 

politieke visies onze maatschappij vormgeven en welke weerslag die hebben op de beleidskeuzes die 

worden gemaakt – beleidskeuzes die vaak rechtstreeks een impact hebben op mensen, gezinnen en 

evenzeer op de taak van de hulpverlener die deze mensen ondersteunt.” 
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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 

Leuven. 
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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. 

 

http://www.ucll.be/

