


"Onze samenleving wordt almaar diverser en dat

brengt heel wat uitdagingen met zich mee", stelt

Carien Neven, secretaris van Beweging.net. "Hoe

zorgen we ervoor dat iedereen - ongeacht zijn
cultuur, sekse, scholingsgraad of leeftijd - zljn plek

vindt in Limburg? Hoe zorgen we dat het in onze
provincie fijn is om samen te leven? We hebben
nood aan sociale wetenschappers om daar mee
over na te denken."

"Eind vorig ioor ging ik noor het debot-

festivol 'Welk Limburg wìllen we?' Een inspi-

rerend lnitiotief met meer don 35 sprekers-

experlen. Mobil¡telt, ruimlelijke ordening,

economie, milieu, wonen, gezondheid,...
De vroog werd benoderd vonuit een heel

brede wooier von experlises en disciplines.

En toch ontbrok er voor mli een belongrij-

ke: het sociole. Uiteroord hebben we lond

nodig om te bewerken, bos en groenruimtes

voor recreotie, een stevig mobilileitsnelwerk

en goed gersoleerde gebouwen, moor

wot doen we met de mensen die h¡er wo
nen? Hoe goon we om mel de diversiTeìt

in deze superdiverse provlncie? Wol met

de dreigende ontuolking in de fruitslreek?

De vereenzoming von onze ouderen?

Die vrogen kwomen nlet oon bod. Die
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soclologische blik op onze Limburgse uit-

dogingen ontbrok. En dot komt voor een

stuk omdot onze universiteit geen humcne

sokkel heeft."

soclole welenschoppen, omdol we ervon
overluigd ziin dot die extro - sociole - in-

volshoek belongriik is om tol goede oplos-
singen te komen en om somen met ondere

wetenschoppen de puzzel te kunnen leg-

gen."

"Als UHosselt slroks sociole wetenschoppen

oonbiedt, krijgen we in Limburg niet olleen

extro disciplines om de uitdogingen in onze

complexe reolileit oon le goon. Het bete-

kenl ook heel concreet en onmiddelliik een

verbreding von de opleidingskonsen vooT

onze jongeren. Op dit moment verliezen we
te veel tolent. Jongeren die niet wiskundig
of wetenschoppeli¡k oongelegd ziin, kun-

nen vondoog nog le weinig oon UHosselt

terecht. En voor velen von hen bll¡ft de keuze

voor een unlversiteit buìten de provincie-

grenzen een te hoge drempel."

"Ook iongeren die op dit moment oon een

hogeschool een sociole richting volgen,
zouden geboot ziin met de verbreding von
het opleidingsoonbod von UHosselt. Ook
voor hen zou de groei von de universlleit

' extro konsen opleveren. Je ziel dot in on-

dere provincies ofgestudeerde bochelors
mootschoppeliike ossistenl in grote getolen

doorstromen noor een unìversiloire moster

sociologle, en bochelors communicotie-

monogemenl kiezen voor een universitoir

vervolgtro ject in commun icotiewetenschop-

pen. ln onze provincie stopt het opleidings-

troiecl nog le vook bl¡ die bocheloroplei-
dlng. lk ben ervon overtuigd dot wonneer

we in eigen provincie een inleressont ver-

volglroiecl kunnen oonbieden, die ciifers

meteen zouden stiigen."

"Beweging.net is een koepel von sociole

orgonisoties ols het lnlernotionool Comité,

ACV, Femmo, Somono, kwb, Okro, KAJ,

Wereldsolidoriteit, Poso¡ Fomiliehulp en

CM. Diversiteit, vergrijzing, ontvolklng, hel

klimoot,... De grote sociole en ecologische

vroogstukken ziin voor ons de ollergrootste

uitdogingen in de mootschoppii von

vondocg. Wi¡ streven noor een worme
somenlevìng woorin ìedereen ziln plekie

vindt. En we vinden het belongrìjk dot we
vonuit een zo breed mogell¡ke blik ki¡ken

noor de uitdogingen von vondoog. Wi¡
zijn vrogende portii voor opleidingen in

"Als ¡e ki¡kt noor de onderportlcipolie von
Limburgse iongeren oon hel universitoire

onderwijs is er één grote konsengroep die
we vondoog onvoldoende bereiken: ionge-
ren met een mìgrotieochlergrond. Nochtons
moken ze een derde uit von de totole groep
1 B-jorlgen in deze provincie. En hun oon-
lol zol - ols ie de demogrofische evolutie

beki¡kt - olleen moor toenemen. Dìe groep

iongeren bereiken we vondoog niet. Dot is

op termìin dromotisch voor een reglo."

MEER JONGEREN NAAR UNIEF

DE GROTE UITDAGINGEN ROLMODELLEN EN

GROEIKANSEN

'lk ben ontzeilend blii dot rector Luc

De Schepper dot probleem niet olleen

erkent, moor ook heel expliciet uitspreekt

en zich ook voluit engogeert om door
wol oon te doen. De verbreding von de
opleidingsprogrommo's kon olleen moor

drempelverlogend werken. Het biedt konsen

voor iongeren met interesse in sociole we
fenschoppen. En ook mel PEP vzw nemen

we somen met UHosselt ol een eerste octie.

Door positieve rolmodellen bi¡ de doelgroep
te kriigen, willen we iongeren met een mi-

grotìeochtergrond stimuleren om ombitieus le

durven ziin. Dot is een mooi begin."

"Kon de universiteit dit gigonlische pro-

bleem olleen oplossen? Neen, obsoluul

nìet. En twoolf nieuwe opleidingen lossen

moor een stukie von het probleem op. De

uildoging ls zó grool dot olleen een gezo-

menli¡ke insponning von olle mootschoppe-

lilke ocloren zol volstoon. En zelfs met die
gebundelde krochten zullen de resultoten

nog niet meteen voor morgen zijn. Moor
we moeten die insponning wel leveren. En

met een exlro opleiding sociologie erbii -
en dus onderzoekers, proffen en expertise

in deze discipline - kon UHosseh een nog

grotere biidroge leveren in d¡t verhool.

Doorvon ben ik overtuigd."

"Dol in onze provincle geen universitoire

sociole wetenschoppers ofstuderen, er-

voort het werkveld ols een gemis. We mer-

ken dot de viiver wooruit we kunnen vissen

kleiner is don elders in Vloonderen: om

onze vocotures in te vullen in onze orgo-
nìsoties en in het verenìgingsleven. En ols

we vonuit beweging.net lendensen willen
loten onderzoeken in onze provlncie, don
moeten we doorvoor olti¡d oonkloppen bi¡

socìole welenschoppers die minder voeling
hebben met de Limburgse siluolie. Ook dot
ls jommer."

"De hele socìole sector en het mìddenveld

in Limburg is enthousiost over de plonnen

von UHosselt om een sterke humone sokkel

uil te bouwen in onze provìncie. We ziin

ervon overtuigd dot dle opleidingen de
bonden tussen onze orgonlsoties en de uni-

versiteit enorm zouden verstevigen. Door

sludentenstoges, lezingen en gezomenlijke

proiecten zouden we elkoor beler leren

kennen en meer vooT elkoor - en voor onze
provincie - kunnen betekenen. Lìmburg zou

een nog wormere provincie worden." r
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