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Hogeschool UCLL en VDAB Vlaams-Brabant zetten samen 
schouders onder werk voor hoogopgeleide nieuwkomers 
 

Meer succesverhalen en snellere invulling knelpuntberoepen in regio 
 

Download de foto’s via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie UCLL. 
 

UCLL en VDAB Vlaams-Brabant vierden op 26 juni twee keer feest. Na een jaar hard werken 
ontvingen 18 nieuwkomers in ons land op Campus Proximus in Heverlee hun certificaat van 

het ‘Intensief Voorbereidingsjaar Anderstalige Nieuwkomers’ (IVAN). De feestelijke 

afsluiting was meteen ook de aankondiging van de toekomstige samenwerking van de 
hogeschool met VDAB in het kader van het voorbereidingsjaar IVAN. Marc Vandewalle, 

algemeen directeur UCLL: “Het voordeel voor de regio is duidelijk: knelpuntberoepen 
worden sneller ingevuld door gemotiveerde mensen. Voor de deelnemers zelf is een 

succeservaring en werk op hun niveau van onschatbare waarde.” 
 

Knelpuntberoepen 

IVAN is als voorbereidingsjaar op hoger onderwijs en werk uniek in Vlaanderen. Naast de gebruikelijke 
versterking van het Nederlands en het noodzakelijke vakjargon om de overgang naar het hoger 

onderwijs vlotter te laten verlopen, biedt het anderstalige nieuwkomers op korte termijn een perspectief 
op werk door te focussen op domeinen die voorbereiden op knelpuntberoepen. Het omvat ook een piste 

werkplekleren met stages voor wie al actief was in ICT, boekhouden, bedrijfsautomatisatie, 

winkelmanagement of chemie in eigen land. 
 

Vooruitzichten 
Vluchtelingen en inburgeraars krijgen een degelijke voorbereiding om hun diploma alsnog behalen na 

IVAN of versterken hun in hun thuisland behaalde competenties door ze af te stemmen op de Vlaamse 

arbeidsmarkt. Sommigen kunnen hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen door een heroriëntatie naar 
een knelpuntopleiding. Christella koos na haar studies Recht in Rwanda voor het traject richting 

Boekhouden: “Ik had nooit gedacht dat het studeren in Vlaanderen haalbaar zou zijn voor mij. Het was 
zowel een intellectuele als een menselijke ervaring.” 

 
Samenwerken voor werk op niveau 

UCLL en VDAB zijn hierbij natuurlijke partners. Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: “UCLL is 

met haar professionele bacheloropleidingen perfect geplaatst. De hogeschool vormt een brug tussen 
enerzijds de academische opleidingen en anderzijds de HBO5-opleidingen die vanaf 2019 deel gaan 

uitmaken van de hoger onderwijsinstellingen.” 
 

De samenwerking met VDAB geeft de hogeschool dan weer een beter zicht op wat noodzakelijk is om 

nieuwkomers perspectieven te geven. Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL: “Vanuit de 
samenwerking is het mogelijk om het voorbereidingsjaar voortdurend up-to-date te houden. Met hen 

houden we de vinger aan de pols.” 
 

 
Contact 

Bie Strypens, coördinator voorbereidingsjaar anderstalige nieuwkomers IVAN, Campus Proximus, 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 Vlaams-Brabant. 

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. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


