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Hogeschool UCLL start academiejaar met 5% meer nieuwe 

studenten in Limburg 

 

Opleidingen in Management, Technologie en Welzijn stijgen sterk 
 

 

De hogeschool maakt bij de start van het academiejaar een stand op van de inschrijvingen 

bij de nieuwe studenten. In Leuven en Limburg heeft de hogeschool op dit moment zo’n 

4.000 nieuwe eerstejaarsstudenten ingeschreven. Ze verwacht daarmee op zo’n 14.000 

studenten uit te komen voor haar 9 campussen in Limburg en het Leuvense.  

 

In Limburg tekent UCLL een stijging van 5% op. Marc Vandewalle, algemeen directeur 

UCLL: We zijn opgetogen met deze lichte stijging; vorig jaar waren we al gestegen en nu 

gaan we weer vooruit. We kijken blij uit naar het nieuwe academiejaar. Het studiedomein 

Management gaat er sterk op vooruit, alsook de opleidingen Orthopedagogie en 

Elektromechanica. 

 

Dit nieuwe academiejaar zal de nadruk liggen op een aantal projecten en dossiers zoals de 

bouwwerken op Campus Diepenbeek; de komst van 500 graduaatsstudenten in Limburg en 

de nieuwe opleiding Meertalig Onderwijs (bachelor-na-bachelor). 

 

Meer nieuwe studenten: 

Zo’n 1600 nieuwe eerstejaarsstudenten schreven zich in Limburg al in; ietsje meer als vorig jaar bij de 

start van het academiejaar. Marc Vandewalle: “We starten het academiejaar met zo’n 5500 studenten. 

De huidige cijfers tonen aan dat we stabiele opleidingen en campussen hebben.” 

 

Het studiedomein Management is momenteel de sterkste stijger met 30%. Welzijn volgt met een stijging 

van 19%. De Technologie-opleidingen (Elektromechanica, Elektronica-ICT) stijgen sterk. De 

Lerarenopleiding telt 5% minder inschrijvingen in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar en lijkt 

daarmee de trend in de rest van Vlaanderen te volgen. 

 

Tendensen bij inschrijvingen eerstejaarsstudenten van de professionele 

bacheloropleidingen (i.v.m. zelfde periode vorig jaar): 

 

• Bedrijfsmanagement is de snelste stijger in Limburg, met meer dan 1/3 nieuwe inschrijvingen. 

De opleiding telt daarmee nu al meer dan 200 nieuwe studenten. 

 

• Daarop volgt Elektromechanica, met 30% meer inschrijvingen. De opleiding telt daarmee nu al 

bijna 100 nieuwe studenten. Bij Technologie gaat ook Elektronica-ICT erop vooruit. 

 



Marc Vandewalle: “Dat we bij Technologie aan zo’n 200 nieuwe studenten zitten, is natuurlijk 

goed nieuws voor de bedrijven in de regio die naar goede technici snakken, maar het kan nog 

altijd beter.” 

 

• Orthopedagogie (Campus Diepenbeek) blijft het goed doen met 1/5 meer nieuwe studenten en 
telt nu al meer dan 300 studenten. Dit is een unieke opleiding van UCLL in Limburg. 

 
Marc Vandewalle: “Welzijn blijft aantrekken, zoveel is duidelijk. Meer en meer jongeren 
kiezen er voluit voor om mee te werken aan de levenskwaliteit van anderen.” 

 
• Vroedkunde doet het opnieuw beter dan op hetzelfde moment de vorige jaren. De opleiding 

Verpleegkunde op Campus LiZa in Genk telt op dit moment een 20-tal minder studenten.  

 

• De Lerarenopleiding kent een dalende trend voor de opleidingen Leraar Kleuter- en Lager 
Onderwijs. Secundair Onderwijs blijft op hetzelfde niveau. 

 
Marc Vandewalle: “Vorig jaar ging onze Lerarenopleiding in Limburg er bij de start van 
het academiejaar sterk op vooruit. Daarmee gingen onze campussen in Diepenbeek en 
Hasselt toen zelfs tegen de Vlaamse trend in. Secundair Onderwijs lijkt momenteel bij 
te trekken, maar Kleuter- en Lager Onderwijs sluiten aan bij de dalende Vlaamse trend. 
Ondertussen blijven de vacatures voor leraren open staan. We blijven benadrukken dat 
dit een uitdagende opleiding is, die leidt naar een mooi en broodnodig beroep!” 
 

Wat brengt het nieuwe academiejaar voor UCLL in Limburg? 
 

• De werken voor UCLL’s Masterplan 2020 Campus Diepenbeek zijn gestart en lopen 
nog tot 2020. Het leven op de campus gaat tijdens de bouwwerken gewoon door en hier is 
rekening mee gehouden. De werfzone werd afgebakend en zo onttrokken aan het zicht. Er is 
ook een vaste infoplek op de campus waar studenten terecht kunnen met eventuele vragen. 
 
Marc Vandewalle: “De impact voor studenten zal vrij laag zijn. Ze blijven les volgen in de hun 
vertrouwde lokalen en in de planning van de werken houden we samen met de aannemer 
rekening met de examenperiodes.” 
 
Hier en daar zijn er ondertussen al kleinere ingrepen om van Campus Diepenbeek ook 

een echte ‘living campus’ te maken waar naast ‘doceren’ en ‘organiseren’ ook 
‘communiceren’ en ‘ontmoeten’ centraal staan. De graffiti-actie op de muren van de 
technologierefter op de eerste dag van het academiejaar is zo’n ingreep. 
 
Marc Vandewalle: “Een aangename omgeving nodigt uit om na de lessen wat langer te blijven 
hangen en te socializen. We willen dat onze studenten zich ook echt thuis kunnen voelen op 
onze campussen.” 
 

• UCLL bereidt dit jaar ook de komst van de graduaatsopleidingen voor. In 2019 krijgt de 
hogeschool in Limburg daarmee 5 nieuwe opleidingen en zo’n 450 studenten erbij. Daar horen 
ook de educatieve graduaatsopleidingen van Limlo bij (de vroegere specifieke 
lerarenopleidingen).  Marc Vandewalle: “De eerste graduaatsstudenten starten in september 
2019 en dat zijn we achter de schermen volop aan het voorbereiden. De vroegere ‘HBO5’ is nu 
al deel van de UCLL-familie.” 

 
• De hogeschool kreeg van de overheid een go om een nieuwe opleiding in te richten. De 

bachelor-na-bachelor (‘vervolgopleiding’) Meertalig Onderwijs is momenteel de enige in z’n 
soort in Vlaanderen. De nieuwe opleiding bekijkt niet alleen hoe leerkrachten kunnen ‘omgaan’ 
met de meertalige situatie die er nu al is, maar bekijkt ook hoe meertalige leeromgevingen vorm 
kunnen krijgen en verbeterd kunnen worden. 



 
Marc Vandewalle: “Meer en meer scholen krijgen te maken met een verhoogde instroom van 
anderstaligen; een groeiend aantal scholen biedt CLIL (Content & Language Integrated 
Learning) aan en er is een gestage groei van ‘vroeg vreemdetaalonderwijs’ in de lagere scholen. 
Deze nieuwe opleiding komt dus geen minuut te vroeg.” 

 

 

Perscontact 
Jan Withofs, Hoofd Communicatie, hogeschool UCLL 

jan.withofs@ucll.be • 0473 73 69 19 

 
 
Over hogeschool UCLL 
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 9 
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg 
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. 

 

 
 

 

 
 

 

 


