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Inschrijvingen nieuwe academiejaar hogeschool UCLL van start
Download de foto’s van de eerste inschrijver via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie.
Laura Van Sanden wandelde deze ochtend als eerste binnen bij de centrale inschrijvingen
op Campus Proximus in Heverlee. De 26-jarige schreef zich in voor de opleiding Mondzorg.
Ze werd meteen verwelkomd door algemeen directeur Marc Vandewalle, die haar een UCLLhoody overhandigde. De hogeschool startte vandaag met de inschrijvingen voor al haar
campussen in Vlaams-Brabant.
Opnieuw studeren
Eerste inschrijver Laura besliste om haar werk als tandartsassistent stop te zetten en opnieuw voltijds
te gaan studeren. Ze miste het echte contact met de patiënten in de praktijk. “Als tandartsassistent
kon ik alleen maar helpen; met een diploma Mondzorg op zak kan ik ook zelf met de patiënt werken;
zal ik het echt zelf mogen doen. Daarom besloot ik om opnieuw te gaan studeren.” Laura woont in
Lier, maar zal de komende jaren dus heel wat meer tijd in Leuven doorbrengen. “Ik kijk er naar uit.
Mijn zussen hebben hier ook gestudeerd; ik kom hier graag.”
Jobstudenten
De eerste inschrijvingen bij UCLL liepen zeer vlot, er was nauwelijks wachttijd. Marc Vandewalle,
algemeen directeur: “Niemand wacht graag. We werken bewust met voorinschrijvingen en iedereen
maakt een afspraak. Zo kan de inschrijving rustig verlopen en heeft elke nieuwe student de tijd om
nog vragen te stellen over de nieuwe fase in hun leven.”
Daarvoor kunnen ze meteen terecht bij de jobstudenten die deel uitmaken van het inschrijvingsteam.
“Het zijn allemaal UCLL-studenten die hier wat praktijkervaring kunnen opdoen, bijgestaan door de
collega’s van de inschrijvingsdienst. Voor diegenen die zich komen inschrijven is dat persoonlijke
contact met een medestudent ook waardevol.“
Centrale inschrijvingen
De centrale inschrijvingen op Campus Proximus in Heverlee duren een maand. Het inschrijvingsteam
trekt ook twee dagen naar Campus Clenardus in Diest. Eens het academiejaar gestart is, kunnen
nieuwe studenten zich nog inschrijven op de campus waar ze hun opleiding volgen in Diest, Heverlee
of Leuven. De inschrijvingen voor de Limburgse campussen gingen in juni al van start.
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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.

