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Hogeschool UCLL start academiejaar met meer
eerstejaarsstudenten in regio Leuven
Sterke stijging bij Technologie, ook Management en Welzijn gaan vooruit
De hogeschool maakt bij de start van het academiejaar een stand op van de inschrijvingen
bij de nieuwe studenten. In totaal heeft de hogeschool op dit moment zo’n 4000 nieuwe
eerstejaarsstudenten ingeschreven. Ze verwacht daarmee op zo’n 14.000 studenten uit te
komen voor haar 9 campussen in Limburg en het Leuvense.

De opleidingen in Vlaams-Brabant kennen momenteel een stijging van 2%. Marc
Vandewalle, algemeen directeur UC Leuven-Limburg: “Dat zou betekenen dat we dit jaar
tegen de 9000 studenten mogen verwachten op onze campussen in de Leuvense regio.”
Het studiedomein Technologie gaat er sterk op vooruit; ook Management en Welzijn
stijgen. De Lerarenopleiding daalt – dat lijkt een Vlaamse trend te zijn. De opleidingen bij
Gezondheid lijken op dit moment wat minder aan te trekken dan vorig jaar. De
inschrijvingen lopen echter ook na de start van het academiejaar nog door en op basis van
de voorgaande jaren, weet de hogeschool dat in het bijzonder in de Leuvense regio heel
wat studenten zich nog dienen in te schrijven.

Dit nieuwe academiejaar zal de nadruk liggen op een aantal projecten en de komst van
1200 graduaatsstudenten in 2019 in Leuven, de nieuwe opleiding Meertalig Onderwijs
(bachelor-na-bachelor) en de nieuwe opstart van IVAN: een traject voor anderstaligen naar
het hoger onderwijs.

Meer studenten in het eerste jaar
Zo’n 2500 eerstejaarsstudenten schreven zich sinds 16 augustus in – ietsje meer als in dezelfde periode
vorig jaar. Marc Vandewalle: “We zijn opgetogen, want UCLL is al een grote hogeschool en de huidige
cijfers tonen aan dat jongeren onze richting uit blijven kijken.”
Het studiedomein Technologie stijgt met 37%. Management gaat erop vooruit met 10%; Welzijn kent
momenteel een lichte stijging. De specifieke situatie bij de opleiding Mondzorg zorgt er op dit moment
voor dat Gezondheid met 4% achter loopt. De Lerarenopleiding telt 15% inschrijvingen minder op de
campussen in Heverlee en Diest en volgt daarmee de dalende trend in de rest van Vlaanderen.

Tendensen bij inschrijvingen eerstejaarsstudenten bij de professionele
bacheloropleidingen (i.v.m. zelfde periode vorig jaar):
•

Bij de opleidingen in Vlaams-Brabant is Toegepaste Informatica de sterkste stijger met
bijna de helft meer inschrijvingen. Chemie – ook bij Technologie – is de tweede sterkste stijger
met zowat ¼ nieuwe studenten.

Marc Vandewalle: “Dat de opleiding TI zo sterk stijgt, is natuurlijk bijzonder goed nieuws voor
onze bedrijven die snakken naar informatici.”
•

De opleidingen Bedrijfsmanagement en Office Management sluiten de top 3 van stijgers
af met zo’n 10% meer inschrijvingen.
Marc Vandewalle: “Campus Proximus trekt aan. Goed nieuws voor onder meer de bedrijven in
de regio.”

•

Ook de opleidingen van Campus Sociale School -- Sociale Readaptatiewetenschappen
(opleiding tot jeugdprofessional) en Sociaal Werk – blijven stijgen, zij het lichtjes.
Marc Vandewalle: “Jongeren kiezen er nog steeds voor om mee te werken aan de levenskwaliteit
van anderen en in het bijzonder kinderen en jongeren.”

•

Bij het studiedomein Gezondheid zorgt de specifieke situatie van de opleiding Mondzorg
voor een lichte daling.
Marc Vandewalle: “De daling bij Mondzorg is niet verwonderlijk. Deze opleiding is nog maar
twee jaar oud en kende in die opstartfase een ongeziene populariteit. Mogelijks stevenen we
dit jaar af op een normalisatie.”

•

De Lerarenopleiding kent een dalende trend voor de drie opleidingen (Leraar Kleuter-, Lageren Secundair Onderwijs)
Marc Vandewalle: “De Lerarenopleiding blijft spijtig genoeg dalen. Niet alleen bij ons, maar over
heel Vlaanderen. Als grootste lerarenopleiding van Vlaanderen voelen we de tendensen
natuurlijk sterk. 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 de Leuvense regio?
•

De hogeschool kreeg van de overheid een go om op Campus Hertogstraat in Heverlee 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.”

•

UCLL bereidt dit jaar ook de komst van de graduaatsopleidingen voor. In 2019 krijgt de
hogeschool daarmee in Vlaams-Brabant 15 nieuwe opleidingen en zo’n 1200 studenten erbij.
Daar horen ook de educatieve graduaatsopleidingen van het VTI 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.”

•

Dit academiejaar komt ook het IVAN, het Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor
Nieuwkomers onder de vleugels van UCLL, i.s.m. de VDAB. Getalenteerde vluchtelingen en
inburgeraars versterken daarin naast het Nederlands ook andere vaardigheden die het Vlaams
hoger onderwijs vraagt. Marc Vandewalle: “Zo verhogen we mee de kansen van mensen die
wegens omstandigheden hun diploma niet konden halen. Bovendien komen er op termijn sterk

gemotiveerde mensen met een divers profiel op de arbeidsmarkt, zodat die ook meer een
weerspiegeling vormt van onze maatschappij.”
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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.

