Hogeschool UCLL • Persuitnodiging voor dinsdag 26 juni 2018

Hogeschool UCLL en VDAB Vlaams-Brabant zetten
hoogopgeleide nieuwkomers in de bloemetjes
Voorbereidingsjaar naar knelpuntberoepen uniek in Vlaanderen
UCLL en VDAB Vlaams-Brabant vieren op 26 juni twee keer feest. Na een jaar hard werken
ontvangen 18 nieuwkomers in ons land dan hun certificaat van het ‘Intensief
Voorbereidingsjaar Anderstalige Nieuwkomers’ (IVAN). Tegelijkertijd wordt het project
@level2work Vlaams-Brabant afgesloten, dat voor veel hoogopgeleide nieuwe landgenoten
een start naar werk op maat betekent. De feestelijke afsluiting is meteen ook de
aankondiging van de toekomstige samenwerking van de hogeschool met VDAB in het kader
van het voorbereidingsjaar IVAN.
Programma dinsdag 26 juni 2018, 17u-19u
• Slotmoment met alle deelnemers @level2work Vlaams-Brabant
• Proclamatie IVAN en uitreiking van de certificaten
• Getuigenissen van deelnemers @level2work Vlaams-Brabant
• Officiële aankondiging toekomstige samenwerking IVAN door VDAB door Marc Vandewalle,
algemeen directeur UCLL, en Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant
Locatie: UCLL Campus Proximus (Blok D - Aula John Cordier), Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee
Contact
Bie Strypens, coördinator voorbereidingsjaar anderstalige nieuwkomers IVAN, UCLL
bie.strypens@ucll.be | +32 (0)496 62 28 44
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, UC Leuven-Limburg
kristien.vanhoegaerden@ucll.be | +32 (0)476 230 931

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en VlaamsBrabant. 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.

