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Hogeschool UCLL en de lerarenopleidingen van Bhutan gaan
samenwerken
Primeur voor Vlaams hoger onderwijs biedt kansen aan beide zijden
Bekijk de foto’s op de Flickr-account van Perscommunicatie UCLL
Hogeschool UCLL ontving op 28 juni de Bhutanese Ambassadrice, mevr. Pema Choden, op
Campus Proximus in Heverlee. De ontvangst bezegelt de start van een samenwerking
tussen UC Leuven-Limburg en alle Bhutanese lerarenopleidingen. Greet Decin, Hoofd
Onderzoek Lerarenopleiding, UCLL: “Als de grootste lerarenopleider van Vlaanderen was
UCLL een uiterst geschikte kandidaat om tegemoet te komen aan de oproep van de
Bhutanese regering om samen te werken met de lerarenopleiding in het Aziatische
koninkrijk.” Ambassadrice Pema Choden bevestigt: “Beide regio’s kunnen veel van elkaar
leren.”
Alles in het Engels
Wat kan Vlaanderen leren van de Bhutanese benadering van onderwijs? Bhutan biedt aan haar
inwoners een volledig Engelstalig curriculum aan – van kleuter tot hoger onderwijs. Aardrijkskunde,
biologie, geschiedenis… ze worden allemaal in het Engels onderwezen, niet in eerste instantie in de
landstalen. Greet Decin: “‘Deze aanpak van Content and Language Integrated Learning’ (CLIL) zit in
Vlaanderen nog maar in de beginfase. Bij UCLL studeren in 2017 de eerste gediplomeerde CLILleerkrachten af. De jarenlange ervaring van Bhutan op dit gebied, betekent voor ons een echte
meerwaarde.”
Holistisch
Bhutan geeft in haar algemeen beleid bijzondere aandacht aan het evenwicht tussen mens en natuur,
spiritualiteit, vrede en, bovenal, geluk – denk maar aan hun ‘Global Happiness Index’ als vervanging
van het gangbare Bruto Nationaal Product. Dat uit zich in een inclusief onderwijssysteem. Greet
Decin: “Het land wil hierin nog sprongen vooruit maken en een opleiding ‘Special Needs Education’
opstarten in haar lerarenopleidingen. Hier heeft UCLL dan weer veel te bieden: onze hogeschool heeft
al heel wat onderzoek uitgevoerd over onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsnoden en telt
een breed netwerk met veel ervaring op dit gebied.”
Internationaal en lokaal
Bhutan is een klein land, met een sterke identiteit. UCLL wil als hogeschool net internationaal actief
zijn om met gelijkwaardige partners op regionale schaal te werken. “De wisselwerking tussen beide
regionale modellen, samen met alle problemen en potentiële oplossingen, zorgt voor kenniswinst.”
De gesprekken met Bhutan kwamen op gang op basis van bestaande contacten met de bachelor-nabachelor opleiding ‘Internationale Samenwerking Noord-Zuid’ van UCLL. Uit die hoek worden
ondertussen ook concrete plannen voorbereid voor samenwerking met Bhutanese ngo’s.

Contactpersonen
Greet Decin, Hoofd Onderzoek Lerarenopleiding, Hogeschool UCLL
greet.decin@ucll.be • +32 (0)16 375 664 • +32 (0)487762578
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Hogeschool UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • +32 (0)16 375 779 • +32 (0)476 230 931

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.

