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Europa kent hogeschool UCLL project van 1,27 miljoen toe 

 
Expertisecel ed+ict organiseert kick-off op Campus Diepenbeek  
 

Diepenbeek – Op 4 en 5 februari vond op Campus Diepenbeek van hogeschool UC Leuven-
Limburg de kick-off plaats van een project dat discriminatie en ‘anti-gypsyism’ in onderwijs 

en tewerkstelling in de EU wil bestrijden. Europa wees de rol van leider van dit project toe 
aan UCLL’s expertisecel ed+ict. Valère Awouters, projectleider: “Met 1,27 miljoen trekt 

UCLL nu inderdaad een zeer groot project. Het is zelfs het grootste bedrag ooit waarmee 
onze expertisecel mee aan de slag kon.” 

 

Donderdag 4 februari verzamelden meer dan 40 projectmedewerkers uit 19 landen op Campus 
Diepenbeek om samen het project op te starten. Zij hebben zich allen geëngageerd om voor Roma 

jongeren en adolescenten een integrale aanpak voor onderwijs en tewerkstelling te ontwikkelen om de 
slaagkansen van deze doelgroep in educatie en op de arbeidsmarkt te verhogen. Het project kreeg de 

naam 'PAL' mee, Engels voor 'kameraad'. 

 
Waarom een project voor Roma? 

Valère Awouters, projectleider, geeft een voorbeeld: “Roma kinderen en jongeren blijven in het 
algemeen niet lang op één en dezelfde school. Dat maakt het voor de scholen in kwestie niet evident 

om onderwijs voor hen in te richten.” Het project dat hogeschool UC Leuven-Limburg trekt zal o.a. 

leiden tot concrete tools waar scholen in Europa dan mee aan de slag kunnen. Er zullen ook opleidingen 
verzorgd worden voor leerkrachten. 

 
Expertisecel ed+ict: Education and ICT 

ed+ict is een expertisecel van onderzoeks- en dienstverleningscentrum QUADRI van UC Leuven-
Limburg. Ze groeide uit de Lerarenopleiding van de hogeschool. Het ed+ict team doet o.a. onderzoek 

naar het inzetten van digitale media in het leerproces en ontwerpt ondermeer ‘serious games’. Zij 

werkten ook mee als consultants aan het Wanagogo-platform van Studio 100. 
 

 



Contact 

Valère Awouters, Expertisecel eD+ICT, Hogeschool UC Leuven-Limburg 

valere.awouters@ucll.be • 011 180 934 
 

Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, Hogeschool UC Leuven-Limburg 
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 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 Leuven-

Limburg 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. 

 

mailto:valere.awouters@ucll.be
mailto:kristien.vanhoegaerden@ucll.be
http://www.ucll.be/

