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Meer dan 140 studenten “Lerarenopleiding” gaan in Limburgse
opvangcentra kinderen van vluchtelingen helpen met onderwijs en
begeleiding
Hasselt - De mediabeelden over de vluchtelingenstroom zijn sprekend. Mensen wachten op de
stoep om zich aan te melden voor asiel. Onder hen vele kinderen die net ontsnapt zijn aan een
gruwelijke oorlog of erbarmelijke omstandigheden. Studenten en docenten van de UCLL
lerarenopleiding Lager Onderwijs en Kleuter Onderwijs zijn aangegrepen door deze beelden. Maar
doen er ook wat aan: vanaf eind september gaan meer dan 140 studenten van de hogeschool
ingezet worden in alle Limburgse asielcentra. Er wordt op maat gewerkt naar de behoeftes in
centra in Houthalen, Heusden-Zolder, Overpelt, Lanaken en Sint-Truiden.
Opleidingscoördinator Hilde De Wever geeft aan “Ik was verbijsterd door de beelden in de media.
Toen ik dit deelde met de docenten, bleek al snel dat we het niet er niet bij kunnen laten. Het is onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opvang van deze
vluchtelingen. Als lerarenopleiding moeten we actie ondernemen. Engagement en
verantwoordelijkheid opnemen voor de maatschappij is één van de competenties waarin we
studenten opleiden tot de leraar van de toekomst. Deze vluchtelingencrisis van vandaag kunnen en
mogen we niet aan ons laten voorbijgaan. We willen middelen en ruimte vrijmaken in de opleiding
om ons steentje bij te dragen.”
“De leerkrachten van morgen kunnen niet meer naast de diversiteit in de klas. We
verwachten dat deze ervaring hun wereld zal verbreden en hen kan helpen om een zo
krachtige leeromgeving mogelijk te maken voor elk kind”
Met de Limburgse asielcentra zijn afspraken gemaakt en wordt het actieplan verder
geconcretiseerd. We verwachten ook het nieuwe opvangcentrum van Houthalen van bij de start op
22 september te kunnen ondersteunen. De studenten en docenten van de lerarenopleiding willen
met deze kinderen op weg gaan om hen even de barre omstandigheden te doen vergeten vanwaar
ze gevlucht zijn. Door muzische activiteiten gericht op taalontwikkeling willen ze deze kinderen
opnieuw een gevoel van geborgenheid en veiligheid proberen te geven. Er wordt ingezet op
wekelijkse huiswerk-begeleiding, kleuter- en kinderwerking tijdens school-vrije momenten en
andere noden.
“De studenten worden wekelijks ingezet, maar steeds op basis van de noden van de
centra”
Jessie Vos, docent Pedagogische Wetenschappen en projectmedewerker Kansarmoede: “In deze
tijden van crisis worden leerkrachten echt uitgedaagd om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Onze maatschappelijke taak als opleiding bestaat erin de beste leerkrachten op te leiden die vanuit
hun engagement en competenties het verschil kunnen en willen maken voor deze kinderen. Maar
onze lerarenopleiding wil niet alleen iets betekenen voor deze kinderen. We zijn er ook van
overtuigd dat deze kinderen onze blik op de wereld kunnen veranderen! Hun verhalen openen voor
ons een nieuwe wereld.”
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Over UC Leuven-Limburg
KHLeuven, KHLim en Groep T (Lerarenopleidingen) werken intens samen onder de nieuwe naam UC
Leuven-Limburg. Het is de ambitie van UC Leuven-Limburg 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 zo’n 15.000 studenten en 1.700 medewerkers is
de samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC LeuvenLimburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

