Hogeschool UCLL • Persbericht 16 februari, 2018

1500 leerlingen komen kijkje nemen bij hogeschool UCLL
Openlesdagen op campussen in Leuven, Heverlee en Diest blijven succesformule
Download de foto’s via de Flickrpagina’s van Perscommunicatie UCLL.
Hogeschool UCLL verwelkomde afgelopen week niet minder dan 1.500 leerlingen uit het
secundair onderwijs op haar openlesdagen. Ze konden kiezen uit bijna 100 lessen, labo’s
en practica, verspreid over de campussen in Diest, Heverlee en Leuven. En dan was er
natuurlijk ook nog het campusleven. Een leerling uit Tienen ervaarde het als volgt: “De
mensen hier zijn ook heel open, dat heb ik toch daarjuist gezien. Ze zijn goed in interactie
met elkaar, iedereen kent elkaar precies. En ja, het is echt wel leuk precies.” De opleiding
Verpleegkunde kreeg het meeste leerlingen over de vloer, meer dan 250.

Een dag op de hogeschool
De scholieren werden de hele dag op sleeptouw genomen door UCLL-studenten. Ze lunchten
samen of schoven aan bij de docenten voor een babbel. Hun lessenpakket stelden ze zelf
samen uit de interessegebieden ‘gezondheid’, ‘technologie’, ‘lerarenopleiding’, ‘welzijn’ en
‘management’. Het aanbod ging van ‘introductie tot de sociologie’, over ‘hoe kleuters groot
worden in spel’ tot ‘webdesign’.
Het was zeker geen dag ‘zitten en luisteren’. In vele lessen en labo’s konden de jongeren actief
deelnemen. Voor de les ‘individuele bewegingsvormen’ brachten ze zelfs hun zwemkledij en
badmuts mee.
Misschien toch de lerarenopleiding
De open lessen werden duidelijk gesmaakt, maar de hele opzet van de hogeschool is
uiteindelijk om 17-jarigen te ondersteunen in hun studiekeuze. Bij deze leerling bleek dat in
ieder geval gelukt: “De lessen, die we gevolgd hebben, waren wel leuk. Ja, ik ben dus toch
misschien aan het denken om leerkracht te worden.”
Succesformule
De openlesdagen op UCLL gaan al lang mee, maar blijven een succesformule. Ze vormen een
aanvulling op de infodagen en de UCLL virtual reality-ervaring waarmee de 17-jarigen op de
studie-informatiebeurzen kunnen kennis maken. Jan Withofs, woordvoerder UCLL: “Jaar na
jaar stellen we meer lessen, labo’s en practica open. Leerlingen ervaren tijdens zo’n week echt
hoe het is om aan een hogeschool te studeren en welke disciplines hen aanspreken.”
De volgende infodag van hogeschool UCLL is op zaterdag 24 februari.
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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.

