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Studente Lerarenopleiding UCLL werkt aan internationaal
pestactieplan op UNESCO-congres in Zuid-Korea
Vlaams-Brabantse één van 10 internationale studenten op uitnodiging in Seoul
Download de foto’s via de Flickr-pagina van Perscommunicatie UCLL.
Charlotte De Win, studente aan de Lerarenopleiding van hogeschool UCLL, neemt deze
week deel aan een internationaal UNESCO-congres over pesten op school. Samen met 9
andere buitenlandse studenten kreeg ze van UNESCO een exclusieve uitnodiging voor
Seoul, om haar visie te geven op hun plan over ‘School Violence and Bullying: From
Evidence to Action’. Nadien neemt ze de bevindingen van het UNESCO-plan mee naar de
hogeschool, die er dan concreet mee aan de slag kan.
Charlotte De Win: “Ik ben heel erg dankbaar voor deze unieke kans om als enige Belgische studente
hoger onderwijs mee na te denken over dit thema op internationaal niveau. Ik zal verschillende
internationale onderwijsexperts en ministers ontmoeten en ervaringen uitwisselen met leerlingen en
studenten uit Korea, Bhutan, Gambia, Japan, Nieuw-Zeeland, Nigeria en Rusland.”
Charlotte volgt op Campus Hertogstraat het postgraduaat ‘Development Studies‘ in de International
Educating Class van de Lerarenopleiding in Heverlee. UCLL draagt de strategische doelstellingen van
UNESCO hoog in het vaandel en is de enige hogeschool in Vlaanderen die nauw samenwerkt met de
organisatie.
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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.

