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Van drugsbaron tot gastdocent

500 studenten Sociale School UCLL volgen bijzonder gastcollege
Foto’s van gastdocent Joop Gottmers in bijlage.
Dinsdagavond verzamelden 500 studenten van de Sociale School voor een wel heel
bijzonder gastcollege in de grote aula in Heverlee. Joop Gottmers, ex- drugscrimineel en
Europees kampioen kickboksen, vertelde er hoe hij “als heel gewone jongen in de wereld
van de drugshandel terecht kwam en er met vallen en opstaan weer uit geraakte”. De
studenten volgden het gastcollege voor het vak ‘criminologie, jeugdcriminologie & ethiek’.
Wat kan je leren van een voormalig crimineel?
David Bamps, lector Campus Sociale School, legt uit waarom hij het zinvol vond om Joop Gottmers uit
te nodigen op UCLL: “Het is voor studenten van onze sociale opleidingen interessant om het verhaal
van mensen die zij in hun latere job zullen tegenkomen eens niet via een theoretische uiteenzetting van
een expert in de criminologie te horen, maar van onderuit. Het verhaal van zo’n ‘professor van het leven’
heeft een hoog waarachtigheidsgehalte.”
Bijzondere les
De studenten waren onder de indruk van wat ze te horen kregen. Eén van hen omschreef de essentie
van het gastcollege als volgt: “Dat wat je als kind meemaakt, vormt je leven, maar je kan er nadien zelf
nog aan kan werken om uit die negatieve spiraal te geraken. Je mag eigenlijk niemand alleen beoordelen
op zijn handelen en zijn daden. Geen elk mens is alleen maar zijn daden.” De studenten keken er naar
uit om nu in de lessen aan de slag te gaan met wat ze die avond hadden opgestoken.
Contact
David Bamps, lector & onderzoeker, Groep Gezondheid & Welzijn, Campus Sociale School, UCLL
david.bamps@ucll.be • 016 375 139 • 0471 424 068
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, hogeschool UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bacheloropleidingen aan op 10 campussen in Limburg en
Vlaams-Brabant. Met meer dan 14 500 studenten en 1 700 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 5 000 studenten en 500
medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

