Hogeschool UCLL • Persuitnodiging voor vrijdag 14 oktober, 2016

Hogeschool UCLL brengt 800 onderwijs- en welzijnsmensen
samen rond wereldburgerschap
Na succes in opvangcentra zet Lerarenopleiding volgende stap in aanloop naar
Werelddag tegen Kansarmoede
Hogeschool UCLL zet op vrijdag 14 oktober in Hasselt een volgende stap in haar project
‘Move Across Borders’. Die dag brengt de Lerarenopleiding 800 UCLL-studenten en
medewerkers, leerkrachten en andere spelers uit de Limburgse onderwijs- en
welzijnssector samen voor de inspiratiedag ‘From Global Citizen to Global Teacher’. Nadat
vorig jaar 350 studenten kinderen van vluchtelingen ondersteunden, neemt de
Lerarenopleiding dit jaar een even groot engagement op, verspreid over een dertigtal Move
Across Borders initiatieven rond wereldburgerschap en kansarmoede. De inspiratiedag is
ook een kick-off naar dit nieuwe engagement. Jessie Vos, project Move Across Borders
UCLL: “De eerste Move Across Borders campagne in de Limburgse opvangcentra heeft onze
overtuiging dat we als leerkrachten een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid
hebben alleen maar versterkt. Bovendien dwingt de Limburgse context ons tot actie: één
op acht kinderen in Limburg groeit op in kansarmoede.”
U bent welkom en mag zich in de voormiddag o.a. aan het volgende verwachten:






Vera Jans, Vlaams volksvertegenwoordigster en gemeenteraadslid in Lanaken, introduceert
een videoboodschap die Ministers Crevits en Vandeurzen speciaal voor het Limburgse congres
opnamen.
Bart Demyttenaere, gevierd auteur, leerkracht en vertrouwd met de thematiek van
kansengroepen stelt zich luidop de vraag ‘Hoe warm is ons onderwijs’?
Ish Ait Hamou, auteur en boegbeeld voor vele jongeren, sprak in augustus al op Pukkelpop en
zal zich bij UCLL nu specifiek richten tot de studenten en het onderwijs- en welzijnsveld.
’s Middags trekken de honderden aanwezigen met veel feestgedruis in een ‘Moving Minds’
stoet naar UCLL’s Campus Oude Luikerbaan in Hasselt.

Programma From Global Citizen to Global Teacher – Teachers, move your borders and make the difference!
Inspiratiedag op 14 oktober 2016 voor iedereen uit de sector welzijn en onderwijs
VOORMIDDAG: Cultuurcentrum Hasselt (Kunstlaan 5, 3500 Hasselt)
09:00 Voorstelling project Move Across Borders door Hilde De Wever, opleidingshoofd Lager
Onderwijs, en kadering door Vera Jans, Vlaams volksvertegenwoordiger en Limburgs
gemeenteraadslid
09:40 keynote door Bart Demyttenaere ‘Hoe warm is ons onderwijs?’
10:40 pauze
11:05 keynote door Ish Ait Hamou
12:10 Moving Minds stoet richting Campus Oude Luikerbaan
NAMIDDAG: UCLL, Campus Oude Luikerbaan (Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt)
13:30-17:00 30 workshops en netwerkevent
https://www.ucll.be/activiteiten/global-citizen-global-teacher
Contact
Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, UCLL
jan.withofs@ucll.be • 0473 736 919

Jessie Vos, project Move Across Borders, Lerarenopleiding, Campus Oude Luikerbaan, UCLL
jessie.vos@ucll.be • 011 180 500

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.

