
Honours Degree UCLL 

Heb je de nodige drive, ambitie en goesting om naast het reguliere traject een 

extra uitdaging aan te gaan? Ga dan voor het Honours Degree aan UCLL en 

geef je diploma extra glans.  

Het Honours Degree is een excellentietraject waarin je jezelf kan onderscheiden, je talenten 

kan maximaliseren en jouw leiderschap skills zal doen aanwakkeren. Gedurende twee 

semesters ga je de uitdaging aan om een oplossing te vinden voor een maatschappelijk 

probleem of zelfs een wicked problem. Daarrond worden tal van sessies aangereikt 

boordevol inspirerende content en ervaringen rond persoonlijk leiderschap, creativiteit en 

duurzame innovatie.   

Dit doe je niet alleen, maar samen met een groep geëngageerde medestudenten uit 

verschillende richtingen. Dit vraagt natuurlijk extra inspanning maar vooral motivatie! 

Wat mag je verwachten? 

❖ Events, bootcamps & workshops  

❖ Samenwerking met en getuigenissen van experten 

❖ De uitbouw van jouw netwerk 

❖ Stevig teamwork  

❖ Process coaching  

❖ Een Honours degree certificaat    

 

Waarom zou je meedoen aan het Honours Degree? 

❖ Je ontdekt je talenten en ontwikkelt ze verder. 

❖ Je bent op zoek naar extra uitdaging en verbreedt graag je horizon. 

❖ Je werkt graag samen met studenten van andere opleidingen. 

❖ Je wilt impact creëren voor het werkveld en de samenleving. 

❖ Je bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en ervaringen. 

❖ Je verhoogt jouw waarde op de arbeidsmarkt met een Honours degree certificaat. 

 

Voorbeelden 

Podcast: UCLL Excellent 2022 

Vanuit de Sustainable Development Goal (SDG): armoede, werd er een 

podcast uitgewerkt om armoede bij jongeren aan te kaarten. Zo werd er 

een hele reeks van podcasts uitgewerkt waarin er in gesprek wordt 

gegaan met organisaties die rond dit thema werken. 



Neem zeker eens een kijkje op het YouTube 

kanaal: UCLL Excellent - YouTube 

 

 

 

 

 

 

Platform Sirkel: “De link tussen jonge ondernemers en duurzaamheid” 

Een online ontmoetingsplatform waar jonge ondernemers 

die duurzaam willen ondernemen elkaar kunnen vinden, 

informatie kunnen delen en inspiratie kunnen opdoen. 

Neem zeker eens een kijkje op de website: Home | SDG 

Startup platform (johnjeffwordlife.wixsite.com) 

Interesse 

Heb je een vraag of wens je deel te nemen aan dit traject? Neem dan contact op met: 

tim.vantilt@ucll.be 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEBPoSPSZmQUgVjDqWbwU7Q
https://johnjeffwordlife.wixsite.com/sirkel
https://johnjeffwordlife.wixsite.com/sirkel
mailto:tim.vantilt@ucll.be

