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Studenten UCLL gaan in gesprek met Limburgse politieke
kopstukken
Opleiding Orthopedagogie organiseert groot debat over migratie, integratie en
inburgering
Maandag 20 maart opent het Provinciehuis van Hasselt de deuren voor een 300
eerstejaarsstudenten van de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie en politici van de 6
grootste Vlaamse partijen. Hogeschool UCLL slaagde erin om hun Limburgse kopstukken te
strikken voor een debat over migratie, integratie en inburgering.
Tekenen present:
 Wouter Beke ( CD&V)
 Johan Danen (Groen)
 Zuhal Demir (NV-A)
 Chris Janssens (Vlaams Belang)
 Meryame Kitir (SP.A)
 Hilde Vautmans (Open VLD)
De studenten krijgen bovendien de kans om rechtstreeks met hen in gesprek te gaan in het kader van
hun vak Maatschappelijke Vraagstukken. Ilse Smits, docent Orthopedagogie: “Zo’n debat geeft
studenten een blik op welke politieke visies onze maatschappij vormgeven en welke weerslag die hebben
op de beleidskeuzes die worden gemaakt – beleidskeuzes die vaak rechtstreeks een impact hebben op
mensen, gezinnen en evenzeer op de taak van de hulpverlener die deze mensen ondersteunt.”
Wanneer?
Maandag 20 maart 2017, 14-16 uur
Waar?
Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt - Boudewijnzaal
Contactpersonen
Liselotte Libbrecht, docent Bachelor Orthopedagogie, Campus Diepenbeek, hogeschool UC LeuvenLimburg
liselotte.libbrecht@ucll.be • 011-180 700 • 0474-573 038
Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, hogeschool UC Leuven-Limburg
jan.withofs@ucll.be • 0473 736 919
Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

