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260 scholieren doorlopen ‘studiegebieden-carrousel’ bij 
hogeschool UCLL 

‘Event Oriënt’ voor 5e-jaars is antwoord op steeds vroeger gemaakte studiekeuze 
 
Download de foto’s van Event Oriënt via de Flickr pagina’s van Perscommunicatie. 

 
Op dinsdag 24 april ontving hogeschool UCLL 260 leerlingen voor Event Oriënt, een dag die 
5e-jaars op weg zet in hun studiekeuzeproces. De scholieren doorliepen op Campus 

Hertogstraat in Heverlee een ‘carrousel’ met uitdagingen en maakten zo kennis met de 

verschillende studiegebieden. Er werd ook in detail ingegaan op hun specifieke vragen over 
het hoger onderwijs. De dag maakte indruk op de scholieren. Eén van hen verwoordde het 

als volgt: “Het hoger onderwijs is toch meer dan alleen aula’s, daar had ik eerst wat schrik 
voor. Nu ik hier ben op de hogeschool, heb ik er een ander beeld van.” 

 
Carrousel van studiegebieden 

De 5e-jaars konden kennismaken met de studiegebieden management, technologie, gezondheid, welzijn 

en lerarenopleiding. Zo testten ze instrumenten van de opleiding Mondzorg en dokterden ze met 
anatomische modellen van Vroedkunde uit of de baby in de juiste positie lag voor een bevalling. Met 

praktische testjes leerden de scholieren hoe we in de winkel verleid en misleid worden. In een ‘future 
classroom’ deden ze opdrachten die de sfeer van de Lerarenopleiding weergaven. 

 

Vroege beslissers 
Vanaf het 6e middelbaar zijn er allerlei initiatieven die leerlingen begeleiden in hun studiekeuze. 

Onderzoek van hogeschool UCLL wees echter uit dat 22% die keuze al maakt voor het 6e middelbaar. 
Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL: “Toen ook bleek dat de scholen en leerlingen zelf vragende 

partij waren om het oriënteringsproces voor hun studiekeuze eerder te laten starten, was de kiem voor 
UCLL’s Event Oriënt voor 5e-jaars gelegd.” 
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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 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. 
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