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Lerarenopleiding UCLL presenteert uniek plan rond
levensbeschouwelijke dialoog
Katholieke hogeschool UCLL start in 2017 met onderwijsvakken boeddhisme,
islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer en protestantse godsdienst

Vrijdag 29 april presenteert UC Leuven-Limburg een uniek plan rond levensbeschouwing in
aanwezigheid van alle betrokken levensbeschouwelijke instanties. De Lerarenopleiding
van UCLL, met ongeveer 5.000 studenten de grootste in Vlaanderen, kiest hiermee resoluut
voor de levensbeschouwelijke dialoog.
Vanaf september 2017 zal de Lerarenopleiding naast een algemeen vormend vak ‘identiteit’ ook vijf
levensbeschouwelijke vakken opnemen in haar curriculum. Naast rooms-katholieke godsdienst kunnen
studenten ook kiezen voor boeddhisme, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer en
protestantse godsdienst. Bovendien biedt het keuzevak ‘comparatieve filosofie’ een alternatief.
Deze ingrijpende vernieuwing zal het komende jaar verder voorbereid worden met docenten, studenten
en de betrokken instanties. Het aanbod zal gelden op alle campussen van de hogeschool.

De directie, het bestuur, docenten en studenten van UCLL zullen de vernieuwing in de
Lerarenopleiding toelichten tijdens een persconferentie in de aanwezigheid van alle
betrokken levensbeschouwelijke instanties. Nadien is er ruimte voor individuele
gesprekken.
Wanneer? Vrijdag 29 april, 2016 om 11u
Waar? Campus Clenardus, Weerstandsplein 2, 3290 Diest
• op 5 minuten stappen van station van Diest: zoek uw treinverbinding via www.nmbs.be
• beperkte parkeergelegenheid: bekijk de routebeschrijving via www.ucll.be
Contact? Jan Withofs, Hoofd Marketing & Communicatie UCLL • 0473 736 919

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.

