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Hogeschool UCLL haalt met ‘Move Across Borders’ nominatie 
voor ‘Gastvrije Gemeente’ binnen voor Hasselt 
 

Stemmen voor publieksprijs nog mogelijk 
 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen beloont gastvrije initiatieven voor asielzoekers en 

vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel met een award voor ‘Gastvrije Gemeente’. Uit 
meer dan 350 initiatieven, nomineerde een jury zo ook het Move Across Borders project 

van de lerarenopleiding van hogeschool UCLL. Hasselt maakt met UC Leuven-Limburg zo 
kans op een ‘Gastvrije Award’ in de categorie ‘Gastvrije School’. Ondertussen kan er tot 

en met 14 april ook nog gestemd worden voor de publieksprijs. 

 
Samenwerking UCLL en asielcentra 

UCLL maakte in september 2015 bekend dat 240 studenten van de Lerarenopleiding 
(Kleuter/Lager/Secundair) zich een jaar lang zouden engageren om de Limburgse 
opvangcentra te ondersteunen bij de opvang van kinderen van vluchtelingen. Ondertussen 
richten de hogeschoolstudenten in het kader van ‘Move Across Borders’ al enkele maanden 
activiteiten in op woensdagen, telkens op maat van de behoeftes in de centra.  
 
UC Leuven-Limburg zet sterk in op deze samenwerking om haar studenten ‘Leraar’ te laten 
kennismaken met diversiteit in de klas – zowel naar taal als cultuur – en tegelijk ook 
waardevolle hulp te bieden aan de vluchtelingen en de opvangcentra. Een initiatief dat niet 
onopgemerkt voorbij ging en nu dus samen met een school in Borgerhout en ééntje in Elsene 
dingt naar de titel van ‘Gastvrije School’. Nog één andere Limburgse gemeente dingt mee naar 
de prijs van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Lommel, voor een cultureel-artistiek initiatief. 
 
Stemmen voor publieksprijs 

Naast de juryprijzen wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Hiervoor kan je nog een aantal dagen 
stemmen. De stemming wordt afgesloten op de award show op donderdag 14 april, in Brussel. Dan 

worden ook de finalisten van de juryprijzen bekend gemaakt. Stemmen kan op 
www.gastvrijegemeente.be.  

 

Contact 
 Jan Withofs, Hoofd Marketing & Communicatie, Algemene Diensten, UCLL 

jan.withofs@ucll.be • 0473 736 919 

 Jessie Vos, docent pedagogische wetenschappen, Lerarenopleiding, Campus Oude Luikerbaan, 

UCLL 
jessie.vos@ucll.be • 011 180 500 

 

Meer info over Vluchtelingenwerk Vlaanderen op www.vluchtelingenwerk.be. 
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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. 

 
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/

