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Proficiat!
Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou.
Je wil verder studeren. Je denkt na over je toekomst.
Maar je zit nog met een pak vragen.
Word ik later accountant of verpleegkundige? Leraar
of laborant?
En waar ga ik verder studeren? Wil ik op kot?
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Hogeschool UCLL is dé hogeschool voor Moving
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WELZIJN

KIEZEN IS
(NIET) MOEILIJK
MAAR HOE DOE JE DAT DAN?

?

BESEF DAT JE MOET KIEZEN
BEGIN TIJDIG

• Kiezen vraagt tijd en moeite.
• Neem je tijd. Laat je niet onder druk zetten.
• Je kan nog altijd bijsturen.

KEN JEZELF
• Wie ben ik?
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?

VERKEN HET AANBOD

Studieadvies nodig?

• Eerst een longlist.
• Dan een shortlist.
• Bespreek je zoek- en denkwerk met
familie, vrienden, leraars …

Ga eens praten met een
CLB of met de studentenadviesdienst van UCLL,
studieadvies@ucll.be

VERDIEP JEZELF
IN JE SHORTLIST

• Maak zeker “live” 		
kennis met de
opleiding tijdens een
infodag of openlesdag.
• Praat eens met 			
iemand die je droomopleiding volgt of 		
die een beroep heeft 		
dat je aanspreekt.

BESLIS

• Hak de knoop door.
• Bereid je voor: bekijk het lessenrooster,
bezoek de omgeving waar je gaat studeren,
train je academisch taalgebruik, zijn er
introductiedagen?…
• Wees gerust: je keuze kan je altijd 		
bijsturen.

Kijktip!

Bekijk ook ons
filmpje over een
goede studiekeuze
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Kiezen is (niet) moeilijk!

Tip!

Gebruik alle mogelijke kanalen.

ESTARELLA BERVOETS
Van: Secretariaat-Talen

Naar: Educatieve Bachelor

Secundair Onderwijs

OOK AL WEET JE AL
LANG WAT JE WIL.
Ook al wist ik al lang dat ik graag het onderwijs in wou, toch ben ik heel grondig bezig
geweest met mijn studiekeuze. Ik heb via alle mogelijke kanalen informatie opgezocht, van
de website en social media tot brochures en SID-in. Tijdens de infodag heb ik de cursussen
van de verschillende vakken ingekeken.
Ik merkte dat vele klasgenoten in juni nog geen idee hadden van wat ze wilden studeren.
Maar mijn voorbereiding gaf me veel vertrouwen en dat bleek ook te kloppen. Ik koos
uiteindelijk voor de combinatie Engels en geschiedenis.

Tip!

Wat extra informatie op voorhand
kan zeker geen kwaad.

NILOU ZAMANI

Van: Sociale en Technische

Wetenschappen
Naar: Orthopedagogie

IK HAD VEEL TWIJFELS
IN HET SECUNDAIR.
Ik had mij goed geïnformeerd over het hoger onderwijs. Ik wou later graag in de zorgsector
werken, maar dan nog zijn er veel mogelijkheden. Tijdens mijn GIP-proef liep ik drie dagen
stage bij Verpleegkunde. Ik voelde dat het niets voor mij was. Dus ging ik voor Vroedkunde. Maar na het eerste semester merkte ik dat het ook niet mijn ding was. Gelukkig kon
ik in februari nog overstappen. En nu zit ik al in de derde fase!
Ik had veel twijfels. In het middelbaar kreeg ik van leraars te horen dat ik het niet zou
aankunnen. Gelukkig zijn er hier docenten die je graag helpen. Je voelt je gesteund. Overigens studeer ik nu beter dan in het middelbaar. In het hoger kies je je eigen tempo. Je wordt
er zeker en vast nog begeleid, althans toch aan UCLL. Ik kreeg vaak mails van de studentenbegeleiders met een aanbod rond studiebegeleiding. Het is goed dat ze dat sturen. Ook al
maak je er geen gebruik van, je weet dat het er is.
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Je volgt een schooljaar. Met alles erop en eraan.
Slaag je met vrucht, dan begin je aan een volgend jaar.

Je stelt een jaarprogramma samen met opleidingsonderdelen ter
waarde van 60 studiepunten. In het eerste jaar volg je het standaardtraject. Nadien bestaat je programma uit de opleidingsonderdelen die je eventueel moet hernemen en de onderdelen van
een volgende opleidingsfase.

Een hoofdvak met veel uren in het
lesrooster is belangrijker dan een bijvak.

Elk opleidingsonderdeel heeft een aantal studiepunten. Een
studiepunt komt overeen met ongeveer 25 à 30 uren ‘werk’: les
voorbereiden en volgen, oefeningen maken, opzoekingen doen,
blokken, examen afleggen, enz. Een opleidingsonderdeel van 6
studiepunten betekent dus dubbel zo hard werken als eentje van
3.

Je bent geslaagd voor een heel jaar.
Of niet.

Je verwerft credits voor die opleidingsonderdelen waarvoor je
10/20 scoort. Je herneemt dus enkel vakken waarvoor je geen
10/20 haalt. Een opleidingsonderdeel met een 8 of 9 kan je onder
bepaalde voorwaarden laten ‘tolereren’: je doet het niet opnieuw,
maar je krijgt er dan ook geen credit voor.

Je programma ligt zo goed als vast.

Je hebt vaak keuze uit verschillende afstudeerrichtingen of
keuzemodules. Ook door stages, eindwerken en internationale
uitwisselingsmogelijkheden lopen de programma’s van laatstejaarsstudenten ver uit elkaar.

Een les missen? Geen sprake van.

De klastitularis volgt je van nabij en
waarschuwt je als je slecht bezig bent.

In je agenda staat netjes wat je gedaan hebt en
wat je voor de volgende dag moet doen.

Je zit heel het jaar in dezelfde school.
Af en toe is er ruimte voor een schoolreis of buitenlandse trip.

Je docent veronderstelt dat je de lessen bijwoont. Maar uiteindelijk is het jouw keuze … Je mist dan wel de uitleg bij de leerstof
of een oefening die een andere kijk op de inhoud geeft. Sommige
opleidingsonderdelen werken met permanente evaluatie. Die
lessen mag je niet missen.
Als hogeschool geven we je informatie over je vorderingen en
voorzien we begeleiding. Maar je bent zelf verantwoordelijk
voor je studie. Je neemt zelf initiatief om met je studentencoach
of je trajectcoach te gaan praten als je met vragen zit.
Je bepaalt je eigen agenda. Maar je moet wel de nodige zelfdiscipline aan de dag leggen om je zaken bij te houden en goed te
plannen. Ook dat hoort bij het hoger onderwijs: je eigen baas
zijn en alles zelf in goede banen leiden (met wat steun van ons,
natuurlijk).
Voel je de internationale kriebel? We werken samen met hogescholen en universiteiten in heel Europa en hebben zelfs volledige Engelstalige bachelors Management! Sommige studenten
zoeken het nog verder en werken aan projecten buiten Europa.
Nog anderen lopen stage in het buitenland.

Kijktip!

10 verschillen tussen
secundair en hoger
onderwijs
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Kiezen is (niet) moeilijk!

JANTE HOEFNAGELS

Van: Talen-Wetenschappen
Naar: Verpleegkunde

GEEN PLAN B
Tijdens het laatste jaar bereidde ik me voor op het ingangsexamen voor tandarts. Maar begin juli
bleek dat een tegenvaller: wiskunde was helaas mijn struikelblok. Ik wist niet goed wat kiezen aan
de unief en heb “dan maar” rechten gekozen.
Eigenlijk maakte ik een keuze onder druk. Ik had de ‘I-prefer’-test. Dat is een online test met 140
vraagjes over dingen die ik graag doe. Zo kwam ik te weten dat ik geknipt zou zijn voor verpleegkunde. Dat is echter een professionele bachelor aan de hogeschool. Vanuit mijn school kreeg ik te
verstaan dat ik best naar de universiteit zou gaan. “Als je aso doet, ga je sowieso naar de universiteit,”
klonk het bij de leraars. “En als het niet lukt, kan je nadien nog altijd afzakken.”
Nu ja, ik slaagde in het eerste jaar rechten. Maar ik miste het menselijk contact. Ik besefte dat dit
mijn ding niet was en stopte. Ik keerde terug naar mijn echte interesse. Jammer dat ik eerst op het
verkeerde been ben gezet. Na vier jaar ben ik Bachelor Verpleegkunde en werk nu aan het UZ
Leuven: mijn droomjob.

Tip!

Durf voor iets totaal anders te gaan.

Van:

WOUT REEKMANS
Humane Wetenschappen
Naar: Elektromechanica

TOF KEUZEVAK IN 6DE JAAR
Ik deed humane wetenschappen. Aan de klassenraad liet ik weten dat ik geschiedenis wou studeren. Maar
op de SID-in was ik op aanraden van mijn vader op de UCLL-stand ook bij technologie langs gelopen. Op
school konden we in het laatste jaar een keuzevak volgen. Ik koos voor techniek en kreeg de smaak te
pakken.
Het was even wennen: een andere cultuur, geen meisjes (!) en medestudenten die al veel kenden van elektriciteit. Hoewel ik begin september bij UCLL een introductiecursus Elektriciteit volgde, duurde het toch
even voor ik het allemaal goed begreep. Mijn lievelingsvak is grafisch ontwerpen. Ik maak graag ontwerpen voor installaties. Ons eindwerk draait rond een machine om plastic te recycleren.
Ik steek al mijn vrije tijd in de scoutsleiding. Misschien ga ik na deze bachelor nog management studeren.
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HOGESCHOOL OF
UNIVERSITEIT
PROFESSIONELE /
EDUCATIEVE
BACHELOR

GRADUAAT
• Je wordt rechtstreeks tot een heel specifiek beroep opgeleid.

• Een professionele/educatieve bacheloropleiding richt zich in
de eerste plaats op de beroepspraktijk.

• De opleiding is erg praktijkgericht en bevat minimaal 1/3
werkplekleren: je bent dan niet steeds op school, maar 		
werkt en leert in de praktijk. Hands on.

• De opleiding bevat een grote brok theorie, maar ook veel 		
oefeningen, labo’s, projecten en zeker ook projectmatig
wetenschappelijk onderzoek. Meestal loop je ook een
langdurige stage.

• Je wordt een basiswerker.

• Je krijgt een bredere kijk op het werkdomein. Je gaat voor
meer coördinatie en verantwoordelijkheden.

• Een opleiding vergt doorgaans twee jaar studie.
Deze opleidingen worden ook vaak gevolgd door mensen
die heroriënteren en die daarom werken en studeren
combineren.

• Een professionele/educatieve bachelor vergt drie jaar studie.
Enkel voor verpleegkunde is het vier jaar.

• Na een graduaat kan je indien gewenst doorstromen naar
een professionele bachelor via een vervolgtraject.

• Je kan ook nog verder gaan voor een bachelor-na-bachelor
of een postgraduaat.
Via een schakelprogramma kan je doorstromen 		
naar een masteropleiding aan de universiteit.

• Een graduaat vind je vanaf september 2019 aan een
hogeschool (university college). Enkel het graduaat
verpleegkunde blijft verbonden aan een secundaire school.

• Een professionele/educatieve bachelor vind je in een
hogeschool (university college).

Praktische
kennis

Praktijkles +
werkplekleren +
stage
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bachelor?

Graduaat?

Stage
Praktische
kennis
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ACADEMISCHE
BACHELOR EN
MASTER
• De academische bacheloropleiding richt zich niet meteen
op de arbeidsmarkt: je studeert verder voor een
masterdiploma.
• In een academische bachelor wordt zeer veel aandacht 		
geschonken aan de wetenschappelijke achtergronden van
een interessegebied.

• Een academische opleiding duurt minstens vier jaar: drie
jaar academische bachelor + minimaal één jaar master.

• Na een master kan je verder studeren voor een
master-na-master. Sommigen gaan verder voor een
doctoraat of postgraduaat.

• Academische opleidingen worden aangeboden door
universiteiten.

Theoretische,
wetenschappelijke
kennis

Kijktip!

De drie pistes van
het hoger onderwijs

Academischeter?
bachelor en mas
9

Kiezen is (niet) moeilijk!
Tip!

Weet wat je wil!

MARGO COOMAN

Van: Economie-Talen
Naar: Bedrijfsmanagement

Marketing

HET ZIT IN DE GENEN
Een keuze maken was niet zo moeilijk: ik weet meestal heel goed wat ik wil. En inderdaad
maakte ik meteen de juiste keuze. Ik doe bedrijfsmanagement heel graag. Overigens ben ik ook
al wat ondernemer: samen met studenten Voedings- en Dieetkunde startten we de verkoop op
van een duurzame granola! En zelf begon ik een eigen webshop. Als je van juwelen houdt, surf
dan maar naar www.belmia.be

Tip!

Werken of verder studeren?
Ik ben blij dat ik er toch voor ga.

BERKENT AKTAS

Van: Elektrotechnieken
Naar: Graduaat Hernieuwbare

Energiesystemen

GROOT VERSCHIL
Ik twijfelde of ik na mijn secundaire school wel verder wou studeren. Veel van mijn klasgenoten gingen meteen werken. Maar ik vind het toch belangrijk dat ik een diploma hoger
onderwijs heb. Mijn familie heeft me hierin ook zeker beïnvloed. En ik hield een goede indruk
over aan de infodag.
Ik begon aan een professionele bachelor. Maar het verschil tussen het secundair onderwijs en
de bachelor was heel groot. In het secundair hadden we niet zoveel leerstof. Ik kreeg wel veel
hulp van andere studenten en docenten.
Maar ik had niet echt een manier om te studeren. Dat kwam hard aan.
Ik ben tevreden met mijn overstap naar het graduaat. De bachelor is voor mij iets te veel
theorie. Dus ik denk wel dat ik nu voor de juiste richting heb gekozen.
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Tip!

Je moet de discipline hebben om elke
week je cursussen vast te pakken.

RUTH VANACKER

Van: 7de jaar gespecialiseerde

Naar:

dierenverzorging
Graduaat Maatschappelijk Werk
en dan Bachelor Sociaal Werk

STARTEN MET GRADUAAT
Ik wou leraar lager onderwijs worden. Maar Frans bleek een struikelblok. Door die grote
tegenslag had ik nood aan een succeservaring. Samen met de leerlingbegeleider kwam ik tot de
conclusie dat ik iets in de sociale sector wou doen. Omdat ik beter leer vanuit de praktijk, koos
ik in eerste instantie voor een graduaat, niet voor een bachelor.
In het graduaat voorziet men doorgaans meer evaluatiemomenten en dus telkens kleinere
pakketten leerstof. Er wordt gewerkt in modules en er is veel interactie met de lesgevers.
Na het graduaat maakte ik met succes de overstap naar de bachelor. Volgens mij is dat voornamelijk te danken aan de vele praktijkervaring via het netwerkleren in het graduaat. De
bachelor is een stuk theoretischer. Je moet meer, langer en intensiever studeren.

Tip!

Heel spijtig dat ik de
hogeschool niet kende.

LORE SOENTJES

Van: Humane Wetenschappen
Naar: Sociale Readaptatie-

wetenschappen

DE DRUK OM NAAR DE UNIVERSITEIT TE GAAN WAS GROOT
Ik startte met Criminologie aan de universiteit. Maar het was met “het mes op de keel”. Ik moest
zo hard werken dat ik het niet zou volhouden. En bovendien miste ik de praktijk van al wat ik
leerde. De opleiding SRW in Heverlee was dus een verademing.
Heel spijtig dat niemand mij gezegd heeft dat deze bacheloropleiding bestaat. De druk vanuit
mijn school om na mijn aso naar de universiteit te gaan, was enorm. Nu, vier jaar later, voel ik
me veel volwassener. Misschien ga ik toch nog een master Gezinswetenschappen bijstuderen.
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ZALM OF
WATERVAL?
Twijfel je: een graduaat, professionele/
educatieve of een academische bachelor?
Hogeschool of universiteit? Wat ligt me
het best? Wat kan ik aan? Een keuze
maken is niet eenvoudig.
Je kan kiezen voor een professionele/educatieve bachelor.
Als je nadien je theoretische achtergrond verder wil verdiepen,
kan je verder studeren aan een universiteit. Je moet dan wel
een schakelprogramma van ongeveer een jaar volgen voor je
aan de masteropleiding kan starten. Sommigen noemen dit het
zalmmodel.
Sommigen twijfelen en beginnen aan een universitaire opleiding.
Zoals men zegt: “Probeer zo hoog mogelijk, en als het niet lukt,
kan je nog altijd afzakken”. Dat is het watervalmodel.
Maar bedenk wel: je raakt in dat geval gedemotiveerd, je verliest
maanden of jaren en veel geld, en je dreigt in de problemen te
geraken met je leerkrediet.
Je kan ook kiezen voor een graduaat met heel veel
werkplekleren en nadien doorstromen naar een
professionele bachelor.
Ons advies: informeer je grondig en praat erover met
je leraars, vrienden, ouders, … En blijft de twijfel:
ga voor zalm!

MANAMA

BANABA &
POSTGRADUAAT

stroomschema

SCHAKELPROGRAMMA

MASTER

VERVOLGTRAJECT
GRADUAAT

PROFESSIONELE/
EDUCATIEVE BACHELOR

SECUNDAIR ONDERWIJS
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ACADEMISCHE
BACHELOR

Kiezen is (niet) moeilijk!
Tip!

Blij dat ik eerst voor
een bachelor ging.

NU BEN IK KLAAR VOOR EEN
SCHAKELPROGRAMMA
NAAR EEN MASTER.

RONAHI NUR USTBOGA
Van: Sociale en Technische
Wetenschappen
Naar: Bedrijfsmanagement

Tijdens mijn secundair onderwijs ben ik op problemen gebotst waardoor ik de juridische wereld heb leren kennen. Daarom wou ik graag rechten studeren, maar ik wou
niet rechtstreeks beginnen met een universitaire opleiding in de rechten omdat ik
niet zeker wist of ik het wel zou kunnen. Ik koos dus voor de bachelor
Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk.
Ik heb veel bijgeleerd over het recht en vooral het leren werken met wetgeving.
Ondertussen heb ik zonder problemen mijn diploma rechtspraktijk behaald. Nu ben
ik klaar om aan een schakelprogramma master in de rechten te beginnen en het
beste van mezelf naar boven te halen.”

Tip!

Geen spijt hebben van een
“verloren jaar”

MIJN SCHOOL STUURT
IEDEREEN NAAR DE UNIEF

ELLE MALCORPS
Van: Humane Wetenschappen
Naar: Sociale Readaptatiewetenschappen

Na een jaartje Pedagogie aan de universiteit stapte ik over naar SRW. Met mijn
vooropleiding was het niet evident om statistiek makkelijk onder de knie te krijgen.
Maar mijn school ging er vanuit dat iedereen sowieso naar de unief moet. Niet
dus. Geef mij maar een goeie mix met praktijk. En de ondersteuning die ik kreeg op
UCLL is wat ik nodig had.
Ik sta nu anders in het leven en ben blij met de brede praktijkervaring. Ik heb geen
spijt van dat “verloren” jaar. Maar ik zou het nu anders doen. Misschien dat ik nog
een schakeljaar doe en dan een master sociologie.
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LEVENSLANG
LEREN
Je diploma op zak? Zin om verder
te studeren? In combinatie met werken?
In het hoger onderwijs zijn er vele
mogelijkheden:

Na

Graduaat

Naar

Vervolgtraject

Na

Graduaat

Naar

Postgraduaat

Na

Bachelor

Via

Na

Bachelor

Na

=

Bachelor

Schakelprogramma

Naar

Master (universiteit)

Naar

Verkort programma

=

2de Bachelor

Bachelor

Naar

Bachelor-na-Bachelor

Na

Bachelor

Naar

Postgraduaat

Na

Bachelor

Naar

Navorming

Na

Bachelor

Naar

Verkorte Educatieve Bachelor

Tip!

Bekijk ons aanbod aan
Ba-na-Ba’s
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Bijv. een bachelor kleuteronderwijs na een
bachelor lager onderwijs.

Programma van 60 studiepunten, soms 1 jaar
voltijds, of soms gespreid over meerdere jaren, in
combinatie met werk.

Programma van 20 tot 30 studiepunten, deeltijds
in combinatie met werk.

Bekijk het volledige aanbod op:
www.ucll.be/navorming

Als je leraar Secundair Onderwijs wilt worden
na een andere bachelor

Tip!

Bekijk ons verder studeren aanbod

Kiezen is (niet) moeilijk!

JORNE CAROLUS

Van: Energietechnologie
Naar: Industriële

Ingenieurswetenschappen

VAN TSO NAAR
DOCTORAAT
Ik hou van wielrennen en energie. In het secundair volgde ik de richting Elektrische
Installatietechnieken. Geen wonder dus dat ik koos voor de professionele bachelor in
de Energietechnologie. Ik kreeg ook het statuut van topsporter als wielrenner. Drie jaar
later had ik mijn diploma al op zak. Maar ik wou meer. Daarom schreef ik mij in voor het
schakelprogramma Industriële Ingenieurswetenschappen van de UHasselt – KU Leuven
op de campus Diepenbeek. Het was een heftig jaar: veel theorie, zowel fysica, chemie als
wiskunde. Het was een serieuze aanpassing en vergde ook veel zelfstudie. Een jaar later
kon ik aan de master beginnen. En nog een jaar later, na vijf jaar dus, was ik industrieel
ingenieur. Maar daarmee is de kous niet af. Na mijn masterproef vroeg mijn prof me of ik
wilde doctoreren.

Tip!

Gebruik alle mogelijke informatie.

HÉLÈNE VAN EECKHOUTTE

Van: Voedings- en Dieetkunde
Naar: Geneeskunde

KENNIS
COMBINEREN
Na het behalen van de bachelor Voedings- en Dieetkunde, maakte ik de overstap naar de
opleiding Geneeskunde. De overstap naar de universiteit is heel vlot verlopen. Ervaring
met het hoger onderwijs en de opgedane kennis spelen hierbij zeker in mijn voordeel. Ik wil
afstuderen als pediater en zo mijn kennis over voeding en geneeskunde combineren om te
zorgen voor een kwetsbare doelgroep.
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MEET THE
MOVING
MINDS
Het Moving Minds DNA is de onderwijsvisie van UCLL.
Moving Minds zijn inspirerende, innovatieve en ondernemende professionals die
vanuit een authentieke persoonlijkheid en
een brede, geëngageerde kijk op de wereld
en het eigen beroep bijdragen aan een
duurzame en rechtvaardige samenleving.
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STERKE,
AUTHENTIEKE
PERSOONLIJKHEID

INSPIRERENDE
PROFESSIONAL

INNOVATIEVE,
ONDERNEMENDE
NETWERKER

BREEDDENKENDE,
GEËNGAGEERDE
WERELDBURGER

PUKKELPOP
GRANOLA - DÉLICÉ
Studenten Voedings- en Dieetkunde deden onderzoek naar het
valoriseren van “nevenstromen uit de agrovoedingssector” en
ontwikkelden een granola op basis van veenbessen. De studenten
Bedrijfsmanagement en Toegepaste Informatica lanceerden deze
granola op de (web)markt.

Elk jaar slaan Pukkelpop
en UCLL de handen in
elkaar om een aantal
projecten rond duurzaamheid op te zetten. We
hopen in 2022 weer van
start te kunnen gaan.

n

SHARPY VOORKOMT
PRIKONGEVALLEN
Prikongevallen in de verpleegkunde: het gebeurt blijkbaar nog te
vaak. Daarom ontwierpen studenten verpleegkunde Sharpy: een
compact, handig, duurzaam en ecologisch prikkussen waardoor
de risicovolle stap na de injectie op een veilige manier kan gebeuren. Sharpy is meteen ook goed voor een sensibiliseringscampagne rond prikongevallen.

QAELUM ONBOARDING
APP

Studenten en docenten van de opleiding
vroedkunde bedachten het lumineuze
idee om een hoek in te richten waar jonge
moeders zich kunnen terugtrekken om
melk af te kolven. Hun Milk ’n Boobs-bar
werd een enorm succes. De energie voor
de “bar” werd geleverd door de mobiele
energie-unit van de opleiding Energietechnologie.

Qaelum is een HR-gericht project waarin onze Moving Minds
zich focusten op het onboardingtraject van nieuwe werknemers.
Studenten uit de graduaten Sociaal-Cultureel Werk, Maatschappelijk Werk en HR-support verfijnden het proces van dit bedrijf
met een eigen app. Hun creatieve aanpak met aandacht voor integratie zorgde ervoor dat het digitale platform een succes werd.

SENSEAR
Sensear prikkelt de zintuigen van kinderen met een auditieve beperking via een tool die tactiele en visuele input koppelt aan muziek. De studenten Verpleegkunde achter dit project legden hun
oor te luister bij specialisten en ervaringsdeskundigen om tot een
kleurrijke, trillende armband te komen. Dankzij de hulp vanuit de
hoek Elektronica-ICT werd deze muzikale droom werkelijkheid.

#ALPACAMYTENT
Studenten Marketing werkten mee aan een
ludieke campagne om kampeerders aan te
zetten om hun tent terug mee te nemen.

BOEKENKASTJES VOL
LEESPLEZIER
Acht studenten Bachelor Kleuteronderwijs zorgden met hun
project ‘Boekenkastjes vol leesplezier’ voor tal van coronaproof
leesbevorderingsinitiatieven voor gezinnen met weinig
leescultuur.

17

CAMPUSSEN

BACHELORS EN GRADUATEN

LEUVEN / HEVERLEE
CAMPUS GASTHUISBERG
Professionele Bachelor
Biomedische Laboratoriumtechnologie
Chemie
Mondzorg
Verpleegkunde
Voedings- en dieetkunde
Vroedkunde
CAMPUS HERTOGSTRAAT
Educatieve Bachelor
Kleuteronderwijs
Lager Onderwijs
Secundair Onderwijs
Graduaat
Educatief graduaat
CAMPUS PROXIMUS
Professionele Bachelor
Bedrijfsmanagement
Business Management (Engels)
Organisatie en Management
Toegepaste Informatica
Graduaat
Accounting Administration
Biotechnologie
Elektromechanische Systemen
Internet of Things
Marketing- & Communicatiesupport
Programmeren
Telecommunicatietechnieken
Transport en Logistiek
Winkelmanagement
CAMPUS SOCIALE SCHOOL
Professionele Bachelor
Sociaal Werk
Sociale Readaptatiewetenschappen
Graduaat
HR-support
Maatschappelijk Werk
Orthopedagogische Begeleiding
Sociaal-Cultureel Werk
Syndicaal werk
18

DIEST
CAMPUS CLENARDUS
Educatieve Bachelor
Kleuteronderwijs
Lager Onderwijs

GENK
CAMPUS LIZA
Professionele Bachelor
Verpleegkunde
Vroedkunde

DIEPENBEEK
CAMPUS DIEPENBEEK
Professionele Bachelor
Biomedische Laboratoriumtechnologie
Bedrijfsmanagement
Chemie
Elektromechanica
Elektronica-ICT
Energietechnologie
Organisatie en Management

HASSELT
CAMPUS OUDE LUIKERBAAN
Professionele Bachelor
Orthopedagogie
Graduaat
Maatschappelijk Werk
Sociaal-cultureel Werk
Orthopedagogische Begeleiding

Educatieve Bachelor
Kleuteronderwijs
Lager Onderwijs
Secundair Onderwijs
Graduaat
Accounting Administration
Educatief graduaat
Elektromechanische Systemen
Hernieuwbare Energiesystemen
HVAC
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GEZONDHEID
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Graduaten
VERPLEEGKUNDE*

Professionele Bachelors
Leuven

Diepenbeek

•

•

Medische laboratoriumtechnologie

•

•

Farmaceutische laboratoriumtechnologie

•

BIOMEDISCHE
LABORATORIUMTECHNOLOGIE

Genk

MONDZORG

•

VOEDINGS- EN DIEETKUNDE

•

VERPLEEGKUNDE

•

•

VROEDKUNDE

•

•

Bachelor-na-bachelor
EERSTELIJNSZORG

Leuven

Genk

•

•

Postgraduaten
ADVANCED HEALTH
PEDIATRIE
NEONTALOGIE
ONCOLOGIE (EN PALLIATIEVE)
INTENSIEVE ZORGEN
SPOEDGEVALLENZORG
GEESTELIJKE GEZONDHEID KINDEREN EN JONGEREN
GEESTELIJKE GEZONDHEID VOLWASSEN EN OUDEREN
CASEMANAGEMENT VAN DE EERSTELIJNSZORG
COÖRDINATIE VAN DE EERSTELIJNSZORG
REFERENTIEPERSOON ETHIEK
NEUROLOGISCHE ZORG
DIABETES EDUCATOR
HARTFALEN
PERI-OPERATIEVE ZORG
VOEDING EN ONCOLOGIE
LACTATIEKUNDE

* De graduaten (HBO 5) Verpleegkunde behoren tot het secundair onderwijs. Ze worden aangeboden door Stfran. (Leuven),
HAST (Hasselt) en HBO Verpleegkunde Genk.

21

CAMPUS GASTHUISBERG - LEUVEN

CAMPUS LIZA - GENK

CAMPUS DIEPENBEEK
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GEZONDHEID
PROFESSIONELE BACHELORS
BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE
Ben je geboeid door de werking van levende organismen, van virus
Vanaf het tweede jaar kan je kiezen tussen deze 2
tot mens? Wil jij meedraaien in een team dat medische analyses
afstudeerrichtingen:
uitvoert? Wil jij een bijdrage leveren aan de nieuwste ontwikkelin- • Als afgestudeerde in de medische laboratoriumtechnologie help
gen om onze gezondheidszorg te verbeteren?
je een arts een diagnose te stellen. Je levert kwaliteitsvolle
laboratoriumanalyses af op o.a. bloed, urine en weefsels van de
Als professionele bachelor in de biomedische laboratoriumtechpatiënt.
nologie kan je terecht in medisch-diagnostische laboratoria van
• Als afgestudeerde in de farmaceutische en biologische
ziekenhuizen en poliklinieken, in biotechnologische en farmaceulaboratoriumtechnologie (enkel campus Leuven) ondersteun je
tische onderzoekslaboratoria van universiteiten en overheden.
een onderzoeksteam met (nieuwe) laboratoriumtechnieken. Je
Maar ook een technisch-commerciële functie in een farmakan o.a. meewerken aan genetisch onderzoek en de
ceutisch of biomedisch bedrijf of het onderwijs behoren tot de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
mogelijkheden.

VOEDINGSEN DIEETKUNDE
Deze wetenschappelijke opleiding geeft je een kijk op de samenstelling van ons voedsel en de invloed ervan op ziekte en gezondheid. Je maakt grondige analyses van de voedingsbehoeften en
je leert bevindingen uit wetenschappelijke literatuur vertalen
naar praktische adviezen voor cliënten en patiënten. Op die
manier gaan theorie en praktijk hand in hand. In het laatste jaar
kies jij in welk domein je je wenst te verdiepen: de preventie en
voorlichting, het klinisch patiëntencontact, het multidisciplinaire
samenwerken of de levensmiddelentechnologie.
Als bachelor in de Voedings- en Dieetkunde kan je als zelfstandig klinisch diëtist aan de slag of je kan terecht in ziekenhuizen,
woonzorgcentra, sport- of fitnessorganisaties... Er zijn eveneens
mogelijkheden binnen de voedingsmiddelenindustrie of binnen
voedselhulpprogramma’s in de ontwikkelingssamenwerking.

VROEDKUNDE
Als vroedvrouw sta je mee aan de wieg van nieuw leven. Het is
een prachtig beroep waar je autonoom ouders begeleidt vóór de
zwangerschap, tijdens de normale zwangerschap, arbeid, bevalling en in de weken na de geboorte tot de leeftijd van 1 jaar.
UC Leuven-Limburg biedt je een competentie- en praktijkgerichte opleiding aan. Je krijgt een brede verloskundige kennis met
aandacht voor psychosociale, ethische, juridische en multiculturele dimensies en dit binnen de domeinen van de vroedvrouw
(verloskunde, neonatologie, gynaecologie en fertiliteit). Tijdens
je stage, die ongeveer de helft van je opleiding omvat, kan je je
kennis en vaardigheden al meteen in de praktijk omzetten.
Tijdens het eerste jaar bestudeer je de normale zwangerschap, arbeid, bevalling en postpartum. In het tweede jaar maak je kennis
met de bedreigde zwangerschap, bevalling en hoogrisico-pasgeborenen. In het laatste jaar focus je op hoogrisico-verloskunde,
eerstelijnszorg, fertiliteitsproblematiek, …

MONDZORG

VERPLEEGKUNDE

Een gezonde mond is essentieel voor de algemene gezondheid.
Jij, als bachelor in de mondzorg, neemt de preventieve mondzorg
ter harte. Je sensibiliseert groepen, geeft voorlichting en motiveert patiënten in het behouden of verbeteren van de mondgezondheid.

Jonge mensen of ouderen, chronische zieken of psychiatrische
patiënten, personen met een handicap of moeder en kind... bij het
beroep van verpleegkundige neemt de zorg voor andere mensen
een centrale plaats in. Of je nu werkt op een afdeling heelkunde,
intensieve zorgen, spoedgevallen, palliatieve zorgen of in een
kinderafdeling, het komt er steeds op neer dat je werkt met mensen waarvoor je mee de verantwoordelijkheid draagt.

Je voert technische handelingen in de mond uit en dit bij de brede bevolking, dus ook bij doelgroepen met bijzondere noden (bv.
ouderen, kinderen en personen met een functiebeperking).
Deze opleiding wordt in nauwe samenwerking met de opleiding
tandheelkunde van KU Leuven en het werkveld
georganiseerd.

Ontdek meer op ucll.be/gezondheid

Verpleegkunde is een 4-jarige opleiding waarin je leert hoe je
wetenschappelijk onderbouwde zorg kan verlenen. Je oefent je
verpleegkundige vaardigheden en je doet zorgtechnologische
kennis op. Beide campussen zijn uitgerust met een modern vaardigheidscentrum, inclusief simulatiepoppen, waar je aan de hand
van real life casussen de aangeboden theorie en praktijk kan
aanleren. Tijdens je opleiding heb je ook een ruim aanbod aan
stages die ermee voor zorgen dat je kan afstuderen als polyvalente verpleegkundige.
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LERARENOPLEIDING
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Educatief Graduaat
EDUCATIEF GRADUAAT

Heverlee

Diepenbeek

•

•

Educatieve Bachelors
Heverlee

Diest

Diepenbeek

KLEUTERONDERWIJS

•

•

•

KLEUTERONDERWIJS - VERKORT

•

•

•

LAGER ONDERWIJS

•

•

•

LAGER ONDERWIJS - VERKORT

•

•

•

SECUNDAIR ONDERWIJS

•

•

SECUNDAIR ONDERWIJS - VERKORT

•

•

Bachelor-na-bachelor
Heverlee
MEERTALIG ONDERWIJS EN/OF
EXTRA ONDERWIJSBEVOEGDHEID NT2

•

BUITENGEWOON ONDERWIJS

•

ZORGVERBREDING EN REMEDIËREND
LEREN

Diepenbeek*

•
•

Postgraduaten
Heverlee
ERVARINGSGERICHTE ZORGBEGELEIDING IN DE KLEUTERSCHOOL
CLIL: CONTENT AND LANGUAGE
INTEGRATED LEARNING

Diepenbeek

•
•

COACHING EN MENTORING

•

TALENTONTWIKKELING

•

SCHOOL VOOR ALLEN

•

NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER

•

MORAAL EN HUMANISTISCHE
FILOSOFIE (SECUNDAIR ONDERWIJS)

•

INTERNATIONAL EDUCATING CLASS

•

MOEILIJK HANTEERBAAR GEDRAG IN
PEDAGOGISCH PERSPECTIEF

•

(BASISONDERWIJS)
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CAMPUS CLENARDUS - DIEST

CAMPUS DIEPENBEEK

CAMPUS HERTOGSTRAAT - LEUVEN
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LERARENOPLEIDING
EDUCATIEVE BACHELORS
EN EDUCATIEF GRADUAAT

KLEUTERONDERWIJS

SECUNDAIR ONDERWIJS

Heb jij een hart voor jonge kinderen en wil je hun leer- en
groeiproces mee ondersteunen? Een kleuteronderwijzer gaat
samen met de klas op ontdekkingstocht. Je leert kleuters tellen,
bewegen, nieuwe woorden, zingen … en veel mijlpalen bereiken.
Je hebt oog voor hun talenten en uitdagingen.

Ben jij geboren om jongeren te motiveren en inspireren met
je kennis, enthousiasme en passie? Kies 2 onderwijsvakken
en word een frisse en vernieuwende leraar in het secundair
onderwijs.
22 ONDERWIJSVAKKEN

Als leraar beschik je over een stevige pedagogische en didactische bagage. Je hebt een open blik op de wereld en je durft je
grenzen te verleggen. Je werkt samen met ouders en collega’s
aan boeiend onderwijs vanaf je eerste stage.

LAGER ONDERWIJS
Ben je geïntrigeerd door hoe kinderen nieuwe dingen leren en
de wereld ontdekken? Een juf of meester speelt een grote rol in
het groeiproces van 6 tot 12-jarigen. Je beheerst de leerdomeinen
wiskunde, taal, levensbeschouwing, wereldoriëntatie en
muzische domeinen op je duimpje.
Je bent daarnaast een rolmodel voor kinderen en engageert je
voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Een goede
leraar durft keuzes te maken in het belang van kinderen. Je staat
ook open voor nieuwe ontwikkelingen en wat die betekenen
voor kinderen. Je bent exploratief, nieuwsgierig, flexibel en
durft te veranderen.

KLEUTER- EN LAGER
ONDERWIJS - VERKORT
Ga je eerst voor een andere bachelor of master en wil je erna
lesgeven in het basisonderwijs? Dan kan je ook een verkort programma van de Educatieve Bachelor Kleuter- of Lager Onderwijs
in dag- of avondonderwijs volgen. Op basis van je vrijstellingen
krijg je een persoonlijk programma.

Dit zijn de vakken van a tot z: aardrijkskunde, bewegingsrecreatie, biologie, chemie, economie, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, gezondheidsopvoeding, informatica, islamitische godsdienst, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, Nederlands,
niet-confessionele zedenleer, plastische opvoeding, project algemene vakken, project kunstvakken, rooms-katholieke godsdienst,
techniek en wiskunde.

SECUNDAIR ONDERWIJS VERKORT
Wil je eerst een professionele bachelor volgen en erna leraar
worden in het secundair onderwijs? Het kan allemaal! Met de
nieuwe Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs kan
je leraar worden op 1 jaar tijd en jongeren inspireren. In deze opleiding krijg je pedagogische, psychologische en onderwijskundige inhouden mee. Je leert inspelen op hoe individuele jongeren
zich ontwikkelen, leren en groeien. Je geeft les in de vakken op
basis van je eerst behaalde bachelor, want daar ben je expert in.
Voorbeeld: Veerle volgde een Professionele Bachelor Bedrijfsmanagement en erna de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair
Onderwijs. Ze mag nu lesgeven in het secundair onderwijs in de
vakken boekhouden, handel, kantoortechnieken, verkoop …
Wil je lesgeven in een ander onderwijsvak? Dan kan je ook
een verkort programma van de Educatieve Bachelor Secundair
Onderwijs in dag- of avondonderwijs volgen. Op basis van je
vrijstellingen krijg je een persoonlijk programma voor 1 of 2
onderwijsvakken.

EDUCATIEF GRADUAAT
Volg je in het secundair onderwijs een technische – of beroepsrichting waarin je wordt opgeleid tot autotechnieker, elektricien,
bakker, slager, kapper, schrijnwerker …? Droom je ervan om je
kennis en passie voor het vak later door te geven aan jongeren?
Dan kan je na minimum 3 jaar werkervaring starten met het
Educatief Graduaat en leraar worden in het secundair onderwijs. In deze opleiding krijg je pedagogische, psychologische en
onderwijskundige inhouden mee. Je leert ook inspelen op hoe
individuele jongeren zich ontwikkelen, leren en groeien. Zo word
je meester in je vak én in de klas!

Ontdek meer op ucll.be/lerarenopleiding
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MANAGEMENT
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Graduaten
Leuven: Heverlee

Diepenbeek

ACCOUNTING ADMINISTRATION

•

•

MARKETING- & COMMUNICATIESUPPORT

•

TRANSPORT EN LOGISTIEK

•

WINKELMANAGEMENT

•

SALES SUPPORT *

•

PRODUCTIEBEHEER *

•

•

Professionele Bachelor — afstudeerrichtingen & keuzetrajecten
Leuven: Heverlee

Diepenbeek

Business translation and interpreting

•

•

Business and Languages

•

•

Event and Project Management (Keuzetraject)

•

ORGANISATIE EN MANAGEMENT

•

Human Resource Management (Keuzetraject)
Health care management

•

KMO & Ondernemen (Keuzetraject)

•

Creative Media Management (Keuzetraject)

•

Accountancy-fiscaliteit

•

•

Financie- en verzekeringswezen

•

•

Marketing

•

•

Rechtspraktijk

•

•

International Business Management - Marketing (Engelstalig)

•

International Business Management - Marketing across Europe
(Engelstalig)

•

BEDRIJFSMANAGEMENT

•

•

Supply chain management

Voor de opleiding toegepaste informatica, zie interessegebied ‘technologie’ (p.33)

Bachelor-na-bachelor
Leuven: Heverlee
ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT

Diepenbeek

•
•

BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE EXPERTISE

Postgraduaten
Leuven: Heverlee

Diepenbeek

BEMIDDELING

•

•

BUSINESS ANALYSE

•

DATA & ANALYTICS

•

DIGITAL MARKETING

•

ERP (SAP)

•

FISCALITEIT

•

•

NOTARIËLE PRAKTIJK

•

VASTGOED

•

* Onder voorbehoud
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MANAGEMENT
GRADUATEN
ACCOUNTING
ADMINISTRATION

MARKETING- EN
COMMUNICATIESUPPORT

Als allround medewerker weet je van wanten op administratief,
financieel, fiscaal en boekhoudkundig vlak. Je kan als ondersteuner aan de slag in accountancy-bedrijven of in financiële
diensten van bedrijven of organisaties. Je bent in staat om
binnen een bedrijf financiële gegevens te verzamelen en correct
te verwerken tot bruikbare informatie voor de leiding van de onderneming. Zo kan het bedrijf met jouw ondersteuning voldoen
aan al haar administratieve verplichtingen.

Je bent zowel communicatief als sociaal vaardig en wil je eerste
stappen zetten in een marketingwereld. Je focust binnen deze
opleiding op de uitvoerende rol binnen marketing- en communicatieprojecten van bedrijven of organisaties. Je vindt je weg ook
vlot in een digitale marketing- of communicatieomgeving. De
praktijk is dan ook nooit ver weg: specialisten uit de bedrijfswereld leren je efficiënt te communiceren met interne en externe
klanten. Als gegradueerde ben je de perfecte ondersteuner van
elke marketing- of communicatiedienst.

WINKELMANAGEMENT
Als filiaalmanager of afdelingsmanager krijg je de verantwoordelijkheid over je ‘eigen winkel’: samen met je team creëer je
een moderne en dynamische shopbeleving. Je vereenvoudigt,
veraangenaamt en verbetert winkelprocessen. Alles is gericht
op tevreden klanten. Als winkelmanager zorg je voor een sterk
team dat je aanstuurt en voor een goede sfeer in de winkel. Je
werkt met technische en commerciële innovaties om je omzet te
optimaliseren.

SALES SUPPORT*
Met dit graduaat krijg je een sterke basis in klantgerichtheid,
digitalisering, marketing, administratie, logistiek en soft skills. Zo
word je een absolute meerwaarde in bedrijven met commerciële
uitdagingen in een sterk veranderende, steeds meer digitale en
internationale omgeving. Zin om een aanspreekpunt voor (online) klanten, vertegenwoordigers en andere salesmedewerkers
te worden? Je staat in voor contact met (internationale) klanten
in verband met producten, diensten en de verkoop van beiden.

TRANSPORT EN
LOGISTIEK

PRODUCTIEBEHEER*

Je leert logistieke processen te stroomlijnen. Je kan als ondersteuner terecht in diverse bedrijven of organisaties, zoals
logistieke transportdiensten, retailers, productiebedrijven of
ziekenhuizen. Je werkt tijdens deze opleiding aan praktijkopdrachten zoals de herinrichting van een magazijn of de uitbouw
van e-commerce leveringen. Je kan na de eerste fase kiezen tussen drie afstudeerrichtingen: dispatcher wegvervoer, dispatcher
luchtvracht of magazijnbeheer.

Alles dagelijks in goede banen leiden is jou op het lijf geschreven
na dit graduaat. Van dagelijkse activiteiten van de productie-eenheid tot de organisatie van het (ploegen)werk: jij stelt prioriteiten
en motiveert en coacht het team. Je garandeert de optimale werking van de technische installaties en staat in voor het opvolgen
van de veiligheidsprocedures. Ook voorstellen om de kwaliteit
van de werkomgeving te verbeteren komen na deze opleiding
van jou. Kortom, je wordt een topper met technische skills én
organisatievaardigheden.

* Onder voorbehoud

CAMPUS DIEPENBEEK
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CAMPUS PROXIMUS - LEUVEN: HEVERLEE

MANAGEMENT
PROFESSIONELE BACHELORS
ORGANISATIE EN MANAGEMENT
Als meertalige organisator en topcommunicator word je een
aanwinst voor elke organisatie. Je onderscheidt je door je sterke
digitale en ‘soft skills’: communicatief, flexibel, accuraat, klantgericht, stressbestendig en oplossingsgericht. Je kan voor verschillende trajecten kiezen:

Je bent graag met mensen bezig? Communicatief en
sociaal-vaardig? Wil je mee instaan voor het aantrekken,
motiveren en behouden van het juiste talent in je organisatie?
Mee zorgen voor de tijdige en correcte loonadministratie? Kies
dan voor het traject Human Resource Management (HRM).

• BUSINESS AND LANGUAGES Via Business and Languages
groei je uit tot een meertalige professional die van vele
markten thuis is. Je bent een vlotte communicator en een
stressbestendige duizendpoot. Je organiseert en coördineert
uiteenlopende taken en projecten, maar staat ook administratief
sterk in je schoenen. Je hebt uitstekende IT-vaardigheden en
bent snel mee met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

• HEALTH CARE MANAGEMENT Zie je je toekomst in de 		
medische wereld? Ga je graag met mensen om en zijn discretie en loyaliteit enkele van je troeven? Dan heb je een gezonde
basis om te kiezen voor een toekomst in de gezondheidssector.
Leer je ook graag verschillende talen, heb je organisatietalent én
zin voor initiatief? Dan ben je helemaal klaar voor de opleiding
Health Care management.

Ondernemend en enthousiast? Een teamspeler die graag 		
initiatief neemt? Elke creatieve doener die niets liever wil dan
projecten op poten zetten en evenementen organiseren, kan
zich uitleven in Event- en Projectmanagement.

• BUSINESS TRANSLATION AND INTERPRETING Je wilt 		
volledig gaan voor talen én de bedrijfswereld? Werken in een
vertaalbureau of tolken bij gesprekken tussen internationale
zakenpartners zie je wel zitten? Business Translation and
Interpreting geeft je een stevige basis in Nederlands, Frans,
Engels en Duits. In Heverlee kan je ook voor Spaans kiezen.

BEDRIJFSMANAGEMENT
De opleiding Bedrijfsmanagement bezorgt je een brede bedrijfseconomische basis met veel praktijkervaring en boeiende uitdagingen. Je kiest van bij de start voor het keuzetraject KMO &
Ondernemen of je kiest voor een afstudeerrichting die aansluit
bij je interesses of talenten. Je bent na afstuderen klaar voor een
mooie loopbaan in een bedrijf of organisatie of je kiest voor een
verdere studie, bijv. een banaba of master.

• MARKETING Kiezen voor marketing, is leren hoe je sterke
merken bouwt en een sterke marktpositie creëert. Je overtuigt
je doelpubliek via de juiste strategie, sterke communicatie,
salestechnieken en zet digitale media en andere kanalen
efficiënt in. Je meet resultaten en past je strategie aan:
Storytelling, blogging en influencer marketing en nog zoveel
meer kennen voor jou geen geheimen.

Ben je een ondernemende doener en durver met een breed interesseveld? Hou je van afwisseling en heb je commerciële feeling?
Dan is het keuzetraject KMO & Ondernemen zeker iets voor
jou. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding krijg je inzicht in alle
facetten van het ondernemerschap. Je krijgt de perfecte voorbereiding als je een eigen zaak wil starten, maar met dit diploma
op zak kan je ook terecht op allerlei verschillende afdelingen
binnen bedrijven. Is media en creativiteit volledig je ding? Dan
is ons gloednieuwe keuzetraject Creative Media Management
misschien iets voor jou.

• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Het inkopen van grondstoffen, het sturen van de voorraad, het plannen van de 		
productie, het organiseren van het vervoer… Als jij je zinnen
hebt gezet op het plannen en optimaliseren van infrastructuur
en transport, dan is de afstudeerrichting supply chain
management helemaal jouw ding.

• ACCOUNTANCY-FISCALITEIT Je voelt je thuis in cijfers en
berekeningen. Je hebt graag inzicht in actuele cijfers die digitaal
en online worden aangeleverd en wil deze graag analyseren en
interpreteren. Je snapt graag het fijne van fiscale aangiftes.
Daarom is accountancy-fiscaliteit jouw afstudeerrichting. 		
Bovendien ben je zeker van een job. Je kan je vestigen als
zelfstandig tax accountant. Of anders staat jou een mooie
toekomst te wachten in het bedrijfsleven.
• FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN Je volgt financial
technology op de voet en droomt van een job in de razendsnelle
veranderende wereld van bank en verzekeringen. Je wil graag
ondernemers bijstaan en adviseren met fiscaal en financieel
advies. Je hebt ook zin om je digitale knowhow te verbeteren. Met dit diploma op zak, kan je je vestigen als zelfstandige verzekeringstussenpersoon of kiezen voor jobzekerheid in het bedrijfsleven als kredietanalist of financial consultant.

• RECHTSPRAKTIJK Ben je gepassioneerd door recht en 		
juridische kwesties? Trekken zowel de juridische wereld als het
bedrijfsleven je aan? Dan is de afstudeerrichting Rechtspraktijk
zeker iets voor jou. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding
bestudeer je het recht niet enkel vanuit het theoretische, maar
ook vanuit het praktische oogpunt. Na deze studie kan je als
paralegal of juridische medewerker aan de slag bij zowel
bedrijven als bij publieke organisaties.
Wil je een grensverleggende opleiding, kies dan voor het internationaal en/of Engelstalig traject Bachelor in International
Business Management across Europe (BME), waarbij je in drie
verschillende landen studeert. Bachelor in International Business Management - marketing (BMM) is de Engelstalige opleiding
marketing waarbij je studeert binnen een internationale studentengroep in Leuven.

Ontdek meer op ucll.be/management
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DE OPLEIDINGEN ACCOUNTANCY-FISCALITEIT EN RECHTSPRAKTIJK BIEDEN SPECIALE TRAJECTEN AAN VOOR WERKSTUDENTEN IN AVONDONDERWIJS.

TECHNOLOGIE
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Graduaten

Heverlee

BIOTECHNOLOGIE

•

ELEKTROMECHANISCHE SYSTEMEN

•

Diepenbeek

•

HERNIEUWBARE ENERGIESYSTEMEN

•

HVAC

•

INTERNET OF THINGS

•

PROGRAMMEREN

•

SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER

•

•

Professionele Bachelors
Leuven / Heverlee

Diepenbeek

Biochemie

•

•

Chemie

•

•

Milieutechnologie

•

•

Procestechnologie

•

•

CHEMIE

ELEKTROMECHANICA
Automatisering

•

Elektromechanica

•

Klimatisering

•

Onderhoudstechnologie

•

Elektronica

•

ICT

•

ELEKTRONICA-ICT

•

ENERGIETECHNOLOGIE
TOEGEPASTE INFORMATICA

•

33

TECHNOLOGIE
GRADUATEN
ELEKTROMECHANISCHE
SYSTEMEN
Je wordt een onmisbare schakel voor de technische processen
in een bedrijf! Door preventieve acties en aanpassingen uit te
voeren, verhoog je de productiviteit van het systeem en minimaliseer je de stilstand ervan. Er zijn twee afstudeerrichtingen:
onderhoudstechnicus en meet- en regeltechniek. Beide zijn
gebaseerd op gemeenschappelijke elektromechanische systeemkennis, o.a. elektriciteit, mechanica, meten en regelen en VGMK
(veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit).

INTERNET OF THINGS
Stap binnen in de fascinerende wereld van smart cities, smart
homes, smart buildings, smart industries … Internet of Things
(IoT) heeft toepassingen in zowat elke sector, van de gezondheidszorg over industrie tot transport en logistiek. Je wordt de
hard- en softwareontwikkelaar van de smart devices van de
toekomst. Je verwerft hands-on ervaring met IoT-netwerken
zoals LoRaWAN, NB-IoT en Sigfox met de nodige aandacht voor
beveiliging en privacy. Als gegradueerde kennen deze begrippen
geen geheimen meer voor je, en zal je op die manier allerhande
smart devices naar je hand kunnen zetten.

SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER
Iedereen werkt tegenwoordig in de ‘cloud’ of in een netwerk,
maar jij leert de systemen daarachter en hoe die gegevens worden beschermd.
Je krijgt inzicht hoe datastromen via netwerken verlopen en je
leert op routers en switches werken. In ons netwerklabo leer je
hands-on nieuwe technologieën bij en stel je computernetwerken
op punt. Daarnaast kan je als beheerder moeiteloos de efficiëntie
van netwerken en systemen monitoren. Tot slot wordt ingegaan
op de beveiliging ervan.
Als erkende Cisco academy, brengt UCLL je bovendien erg dichtbij een bijkomend en felbegeerd CCNA-certificaat!

CAMPUS DIEPENBEEK
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PROGRAMMEREN
Ook gefascineerd door slimme en gebruiksvriendelijke apps? Wil
je zelf software-, web- of mobiele applicaties ontwikkelen? Je
wordt via dit graduaat een hands-on programmeur met een focus
op web- en applicatieontwikkeling in de meest actuele technologieën. Je leert om moderne, kwaliteitsvolle en veilige software
te ontwikkelen en te testen in verscheidene programmeeromgevingen (Microsoft.NET en JAVA). Zo wordt een waardevolle
medewerker voor elk bedrijf in de IT-sector.

HERNIEUWBARE
ENERGIESYSTEMEN
Je leert hoe je de hernieuwbare energiesystemen zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, zonnecollectoren, hybride panelen, zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels in woningen kan installeren en afstellen. In een industriële omgeving leer je ook werken
aan windturbines en systemen voor waterenergie en biomassa.
Je wordt opgeleid om duurzaam om te gaan met energie: je leert
over grote oplaadbare batterijen, duurzame verlichting, isolatie
en passief bouwen.

HVAC
HVAC is een Engelse afkorting en staat voor “heating, ventilation
and air conditioning”. De opleiding heeft twee afstudeerrichtingen: Klimatisatiesystemen en Verwarmings- en sanitaire
systemen. Beide afstudeerrichtingen zijn gebaseerd op een
gemeenschappelijke kennis van verwarming, ventilatie en geconditioneerde lucht. Je wordt opgeleid om te werken met klimatisatiesystemen in zowel industriële als residentiële omgevingen
(woningen) of met verwarmings- en sanitaire systemen in een
residentiële omgeving.

BIOTECHNOLOGIE
Je begint deze opleiding met een basisvorming in de chemie, biochemie en biologie. Het accent ligt hierbij op de praktijk, met de
nodige aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Je kan aan de slag
bij een groot aantal bedrijven via de focus op toepassingen van
biotechnologie in de voedingssector, milieutechnologie, medische
sector van de gentechnologie en in de agro-industrie.

CAMPUS GASTHUISBERG - LEUVEN

CAMPUS PROXIMUS - LEUVEN

TECHNOLOGIE
PROFESSIONELE BACHELORS
TOEGEPASTE
INFORMATICA
Tijdens deze opleiding verdiep je je in de competenties die voor
elke computernaut belangrijk zijn. Je treedt binnen in de wondere wereld van de bits en bytes en koppelt systematiek aan analyse. Je krijgt een brede opleiding, maar kan ook eigen accenten
leggen. Vanaf het vierde semester van de opleiding volg je naast
een gemeenschappelijke stam een traject naar keuze: Systemen
en netwerken, Softwareontwikkeling of Business Solutions.
Als Bachelor in de toegepaste informatica ga je aan de slag bij
organisaties en bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren.
Een greep uit de jobtitels van onze afgestudeerden: web- of
softwareontwikkelaar, consultant, netwerkbeheerder, sysadmin,
business architect, training consultant…

ELEKTROMECHANICA
Heel wat mensen kijken met ontzag naar technische installaties;
de hoeveelheid draden, koppelingen, automatische pompen en
metertjes schrikt hen af. Voor jou heeft dat alles binnenkort geen
geheimen meer. Als Bachelor in de elektromechanica weet je perfect hoe apparaten, dankzij automatisering, het leven makkelijker
maken en hoe je ervoor kan zorgen dat robots haarfijn bandwerk
uitvoeren.
Vanaf het tweede jaar begin je te specialiseren en kies je voor een
afstudeerrichting:
• Automatisering: meten en regelen op mechanisch, elektrisch,
elektronisch en procestechnisch gebied, meet en regeltechniek,
robotica, procesautomatisatie, …
• Elektromechanica: methodische ontwerpen van machines en
systemen, grafisch ontwerpen, CNC, …
• Klimatisering: het ontwerpen, opstarten, optimaliseren en
onderhouden van specifieke installaties, koel- en warmtepompen, HVAC, hernieuwbare energie, …
• Onderhoudstechnologie: onderhoudsactiviteiten uitvoeren en
deskundig organiseren, trillingsanalyse, CNC, …

ENERGIETECHNOLOGIE

ELEKTRONICA-ICT
Elektronica-ICT, de opleiding voor de toekomst! Ben je geïnteresseerd in hoe je een drone moet bouwen en aansturen? Of welke
software ideaal is voor het maken en ontwerpen van applicaties
en websites?
Dan is Elektronica-ICT dé opleiding voor jou. Niet enkel houden
we ons bezig met het maken van soft- en hardware, we gaan ook
steeds op zoek naar de relevantie en de meerwaarde die deze
kunnen bieden voor onze omgeving, de maatschappij en de commerciële wereld. Om dit op maat van elke student aan te bieden,
hebben we 2 afstudeerrichtingen:
• Elektronica, waarbij je focust op het ontwerpen en creëren van
hardware, zowel voor stand-alone toepassingen als voor onderdelen van een groter geheel.
• ICT, waarbij je je verdiept in het ontwikkelen van software,
applicaties en web-toepassingen evenals de magie van netwerktechnologie onder de knie krijgt.

CHEMIE
Als professionele Bachelor in de chemie leer je hoe chemische
processen in elkaar zitten. Je maakt zelf chemische stoffen
(kleurstoffen, kunststoffen…), voert kwaliteitscontroles uit (bijv.
testen of water voldoet aan de eisen voor drinkwater), controleert en stuurt productieprocessen.
Vanaf het tweede jaar kan je kiezen tussen vier afstudeerrichtingen:
• Biochemie: voedingschemie, biotechnologie, moleculaire
biochemie (DNA technologie) …
• Chemie: materialen (o.a. kunststoffen, …), controle van
productiemiddelen, synthese en analyse van eindproducten …
• Milieutechnologie: milieu-analyses (water, bodem, lucht),
milieuproblematieken …
• Procestechnologie: productieprocessen, energie- en veiligheidsaspecten in bijv. de voedings-, kunststoffen- of geneesmiddelenindustrie …
Als professionele Bachelor in de chemie wordt je een waardevolle
medewerker in controlelaboratoria, onderzoek en ontwikkeling,
kwaliteitsdiensten, procesontwikkeling en -opvolging, en in
technisch commerciële diensten.

Als je professionele Bachelor in de energietechnologie wordt,
bekwaam je je in drie domeinen:
• Elektriciteit: huis- en industriële installaties, laagspanningsen hoogspanningsnetten, motoren, generatoren, microgrids en
smartgrids...
• Energie: opwekking van klassieke en zeker ook duurzame
energie, zoals warmtepompen, zonnecellen, windenergie, 		
klimatisering, isolatie…
• Automatisering: PLC-technieken, elektrisch ontwerpen,
visualisatie, robotica, domotica…

Ontdek meer op ucll.be/technologie

Na het eerste jaar kan je door een paar keuzevakken meer focus
leggen op cleantech of duurzame energie of op Elektrotechniek.
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WELZIJN
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Graduaten
Heverlee

Hasselt

HR-SUPPORT

•

MAATSCHAPPELIJK WERK

•

•

ORTHOPEDAGOGISCHE BEGELEIDING

•

•

SOCIAAL-CULTUREEL WERK

•

•

SYNDICAAL WERK

•

Professionele Bachelors
Heverlee

Hasselt

•

ORTHOPEDAGOGIE

•

SOCIAAL WERK
Maatschappelijke advisering

•

Maatschappelijk werk

•

Sociaal-cultureel werk

•

Personeelswerk/HR

•

SOCIALE READAPTATIEWETENSCHAPPEN (SRW):
KINDEREN, JONGEREN EN WELZIJN

Bachelor-na-bachelor

•

Leuven

EERSTELIJNSZORG

•

INTERNATIONALE SAMENWERKING NOORD-ZUID/
GLOBAL CITIZENSHIP AND DEVELOPMENT

•

Diepenbeek

Genk

•

•

ORTHOPEDAGOGISCH MANAGEMENT

Postgraduaat
Heverlee

Diepenbeek

MIJN ORGANISATIE IN EEN VERANDERENDE CONTEXT

•

IK ALS LEIDINGGEVENDE VAN EEN TEAM

•

ERVARINGSGERICHT ONTWIKKELEN IN GROEPEN

Genk

•

OPLOSSINGSGERICHT BEGELEIDEN EN HULPVERLENEN

•

AUTISME EN (RAND-)NORMALE BEGAAFDHEID

•

SEKSUOLOGISCHE HULPVERLENING

•

COÖRDINATIE VAN DE EERSTELIJNSZORG

•

CASEMANAGEMENT VAN DE EERSTELIJNSZORG

•

BEMIDDELING

•

MOEILIJK HANTEERBAAR GEDRAG IN PEDAGOGISCH
PERSPECTIEF

•

•
•
•

SYSTEMISCHE COUNSELING*

1. SYSTEMATISCH WERKEN MET PAREN
2. SAMENWERKINGSGERICHT EN SYSTEMISCH WERKEN MET GEZINNEN
3. FINALISATIE LEERTRAJECT IN DE SYSTEMISCHE COUNSELING

•

* Dit postgraduaat gaat door aan de Interactieacademie te Antwerpen. Studenten schrijven wel in aan UCLL.
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WELZIJN
GRADUATEN
HR-SUPPORT
Je komt terecht in een organisatie waar jij mee zorgt voor
de menselijke kant van de omgeving. Je werkterreinen zijn
de personeelsadministratie, werving en selectie
van medewerkers, begeleiding van de loopbaan, vorming
en training, loonverwerking, toepassing van sociale en
arbeidswetgeving, het diversiteitsmanagement … Daarom
zorgen we voor vorming in o.a. communiceren, bemiddelen,
arbeidspsychologie, werkbaar en wendbaar werk, ontwikkelen
van medewerkers, beloon- en verloonbeleid, arbeidsrecht,
sociale zekerheid, administratief en organisatorisch beheer …

MAATSCHAPPELIJK
WERK
Wil je mensen ondersteunen in hun zelfredzaamheid en
persoonlijke ontwikkeling? Wil jij samen met hen kijken hoe ze
hun moeilijkheden en uitdagingen kunnen aanpakken? Wil je
hen wegwijs maken in de maatschappij en de hulpverlening?
We leiden je op tot een breed inzetbare maatschappelijk werker
in domeinen als communiceren, hulpverlening, begeleiding,
sociaal recht, ... Je kan aan de slag in o.a. sociale huisvesting,
centra voor algemeen welzijnswerk, begeleidingstehuizen
en opvangcentra, diensten voor thuiszorg, gezins- en
bejaardenhulp, begeleid zelfstandig wonen, maatwerkbedrijven
enz.

SYNDICAAL WERK
Je kan sociaaljuridisch advies aan mensen geven, maar ook
groepen werknemers begeleiden in bedrijven. Je kan werken
op vormingsdiensten of binnen een thematische werking rond
arbeid en gender, diversiteit, duurzaamheid, jongeren … Een
syndicaal werker wordt opgeleid en ingewijd in onder andere
communiceren, werken met groepen, sociaaleconomische
vraagstukken, sociale wetgeving, onderhandelen, bemiddelen
en ondernemingswerk.

CAMPUS SOCIALE SCHOOL HEVERLEE
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ORTHOPEDAGOGISCHE
BEGELEIDING
Als opvoeder/begeleider bied je ondersteuning aan kinderen
en jongeren en aan personen met een beperking, in hun
woon- en leefsituatie of bij hun dagbesteding en vrije
tijd. Tijdens de opleiding verwerf je (ortho)pedagogische
inzichten en vaardigheden zoals communiceren, kracht- en
oplossingsgericht werken, systemisch denken, socio-emotionele
begeleiding, …
Het werkplekleren, dat een prominente plaats inneemt in de
opleiding, zorgt voor de continue afstemming op de praktijk.

SOCIAAL-CULTUREEL
WERK
Als creatieve vormer, begeleider, bruggenbouwer, animator,
projectwerker … vind je zeker je gading in één van de vele
diensten, bewegingen en organisaties die de sector rijk is. Je
wordt opgeleid met vakken als communicatie, werken met
groepen, projectwerk, burgerschap en participatie, omgaan met
diverse media, creatieve processen …
Eénjarig traject educatief kinderwerker. Binnen de opleiding sociaal-cultureel werk
(Heverlee) kan je een samenhangend geheel aan vakken volgen én een intensieve
stage in de buitenschoolse kinderopvang. Dit leidt tot een certificaat ‘educatief
kinderwerker’, erkend door Kind en Gezin, om te werken in de sector van de buitenschoolse kinderopvang.
Bijzonder traject ervaringswerker geestelijke gezondheidszorg. Binnen de opleiding
Maatschappelijk Werk (Heverlee) richt dit traject zich op studenten die zich willen
professionaliseren in hun vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige of die zich
willen omscholen tot professionele ervaringswerker in de geestelijke gezondheids- of
verslavingszorg.

CAMPUS OUDE LUIKERBAAN - HASSELT

WELZIJN
PROFESSIONELE BACHELORS
ORTHOPEDAGOGIE
Jongeren in crisissituaties of met opvoedingsproblemen
begeleiden, personen met een fysieke of mentale beperking
bijstaan, ouderen met een zorgbehoefte helpen… Als praktijkgerichte orthopedagoog beoog je altijd de optimale ontplooiing
en zelfredzaamheid van jouw cliënt in en samen met zijn/haar
omgeving.
Centraal doorheen de opleiding staan jouw creativiteit en persoonlijkheid. Aangepaste werkvormen bevorderen de integratie
tussen theorie, praktijk en werkplekleren. Als praktijkgerichte
orthopedagoog kan je creatief bezig zijn op diverse terreinen:
centra voor personen met een beperking, ambulante hulpverlening, maatschappelijk opbouwwerk, onderwijs, sociale economie
enz.
Als student kom je bovendien voortdurend in contact met andere
culturen en internationalisering. Dat kan dicht bij huis, bijvoorbeeld door een grootstadbezoek. Je kan er ook voor kiezen om
zelf een verplaatsing naar het buitenland te maken in de vorm
van een korte inleefreis, de deelname aan een internationaal
congres, een lange stage/studie in Europa als Erasmusstudent of
een lange stage in een gemeenschapsproject in het Zuiden. In de
laatste opleidingsfase willen we jou als student de mogelijkheid
geven je onder te dompelen in een bepaald thema via de keuzeruimte en bachelorproef. Zo leren we je zelf nadenken over jouw
interesses, je leerproces en je toekomst in het werkveld.

SOCIALE READAPTATIEWETENSCHAPPEN
SRW: KINDEREN, JONGEREN EN WELZIJN

De leefwereld van kinderen en jongeren boeit je.
Je wil graag werken met kinderen, jongeren en hun omgeving.
Je bent een uitmuntend luisteraar. Onverwachte en complexe
situaties? Die brengen jou niet van de wijs. Je beschikt over een
flinke portie gedrevenheid.
In de opleiding SRW leer je kinderen en jongeren en hun context
te begeleiden in hun opvoeding, gedrag en ontwikkeling (binnen
het gezin, school, vrije tijd, buurt, voorziening,…). We richten ons
op diverse sectoren in de Jeugdhulp: het algemeen welzijnswerk,
de geestelijke gezondheidszorg, het agentschap Opgroeien , het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de sector
jongerenwelzijn, het onderwijs, niet begeleide minderjarige
asielzoekers, …
Tijdens de verschillende fases van je opleiding bouw je ook een
stevige praktijkervaring op via stages, workshops en gastcolleges. Het traject dat je daarbij volgt, kan je voor een stukje zelf
uitstippelen. We zetten ook sterk in op internationalisering, met
stagemogelijkheden in het buitenland en uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse studenten.

SOCIAAL WERK
De professionele bachelor Sociaal Werk kan je behalen via twee
trajecten: het traject Sociaal Werk en het traject Human Resources. Je diploma verleent jou de (beroeps)titel ‘Maatschappelijk
Assistent’.

• SOCIAAL-CULTUREEL WERK. De sociaal-cultureel werker wil
de banden tussen mensen, groepen en de samenleving versterken. Sociale leerprocessen in gang zetten, de participatie van
mensen aan cultuur, maar ook aan het beleid stimuleren, mensen
sensibiliseren en activeren, zijn jouw kernopdrachten.

TRAJECT SOCIAAL WERK

TRAJECT HR

• MAATSCHAPPELIJK WERK. Een maatschappelijk werker
gelooft in de groeikrachten van mens en samenleving. Aan wie
minder kansen krijgt, reikt de maatschappelijk werker informatie, advies, dienstverlening en psychosociale hulp aan.

Met een diploma Sociaal werk, afstudeerrichting personeelswerk,
heb je alle troeven in handen voor een job als HR-professional.
Medewerkers oriënteren, talenten ontwikkelen, lange, duurzame
loopbanen uitbouwen, coachen, motiveren, hun inzetbaarheid
vergroten, ondersteunen van welzijn & veiligheid zijn slechts enkele voorbeelden van belangrijke uitdagingen waar organisaties
en de arbeidsmarkt vandaag mee worden geconfronteerd.

• MAATSCHAPPELIJKE ADVISERING. Een maatschappelijk
adviseur maakt mensen wegwijs op kwetsbare momenten in hun
leven. Je ontwikkelt expertise in de sociale economie, armoedebestrijding, arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding.

Ontdek meer op ucll.be/welzijn
39

JE STAAT ER
NOOIT ALLEEN
VOOR
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

EERSTE HULP BIJ
HOGESCHOOLSTRESS
Knap: je zet de stap van het secundair naar
het hoger onderwijs! Hallo nieuwe stad, ander
studieritme en emmers vol vrijheid (inclusief
verantwoordelijkheid). Einddoel is natuurlijk
om je diploma op zak te steken en dan de rest
van je leven te beginnen. Maar wij bij UCLL
maken er graag een toffe “tussentijd” van!

hindernissen horen erbij. UCLL staat je daarin
bij met raad en daad – 100% vertrouwelijk, natuurlijk. Zit je met persoonlijke, leer- of andere
problemen? Spreek dan je studentencoach aan:
we zoeken samen naar een oplossing!

Dat wil niet zeggen dat je jezelf niet zal
tegenkomen. Moeilijke momenten, dipjes en

“Je hoofd boven water
houden is niet genoeg.
Wij willen dat je door
je studentenjaren glijdt.”
Studentencoach Mario De Wolf

S.O.S. (STUDIE)PROBLEMEN
Dag 1 op de hogeschool: je maakt meteen kennis met je studentencoach, hét aanspreekpunt gedurende je startjaar op UCLL. Op basis van je persoonlijke noden en je studieresultaten doorheen het
jaar maakt deze sympathieke studentencoach je wegwijs in het studentenbegeleidingsaanbod. Soms
is een goed gesprek al voldoende, soms is er meer nodig. Je studentencoach weet dan precies bij wie
je de beste hulp kan ontvangen: of dat nu op vlak van welzijn, financiering of trajectbegeleiding is.
Just ask!
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JE PERSOONLIJKE
STUDENTENCOACH
Als eerste contact- én vertrouwenspersoon helpt
de studentencoach jou om een superstudent te worden!
Hij/zij traint je vermogen om hulp te vinden
op de juiste plek.

DIENSTEN

COACHING

SPECIAAL STATUUT?
ABSOLUUT!
You choose, you lose … Tenzij
je kiest voor een UCLL-studie
die 100% in balans is met alle
andere aspecten van je leven!
Als één van deze erkende statuten op jou van toepassing is,
start de studentendienst met
plezier een persoonlijk dossier
voor je op. Even babbelen, en
vervolgens bekijken we in detail hoe we jouw studiecombo
vlot kunnen laten verlopen.

START2STATUUT
Studeren + topsporten

TAALCOACH

STUDENTENDIENST

Geen “grammar nazi”, wel iemand
die je helpt om je taalvaardigheid
af te stellen op het hoger
onderwijs.

Luisterend oor + concrete tips =
happy student. Zorgcoördinatie voor
studenten met een functiebeperking
inbegrepen!

Ben jij niet enkel een Moving Mind,
maar ook een Moving Body? Bij UCLL
kunnen sportieve studenten hun ding
blijven doen.

Studeren + werken
Studeren is al een job op zich, dus wanneer je ook nog aan de slag bent op de
arbeidsmarkt voorzien we graag speciale ondersteuning.

Studeren + functiebeperking

PSYCHOLOGISCHE
ONDERSTEUNING

TRAJECTCOACH
Een studietraject loopt niet altijd
van A naar B, en da’s met behulp
van de trajectcoach no problem.

De deur van de psychosociale dienst
staat altijd voor je open indien je met
aanhoudende kopzorgen kampt.

Studenten met een functiebeperking of
leerstoornis worden op UCLL met open
armen ontvangen. Dankzij begeleiding
en faciliteiten op maat zorgen we voor
een positieve studie-omgeving.

Studeren + kunst/muziek
Heb jij een artistieke kant die je ook
graag tijdens je hogere studies wilt onderhouden? Dan is het kunstenaarsstatuut er voor jou.

Studeren + mantelzorg

STUDIECOACH

SOCIALE DIENST

De studiecoach vertelt je hoe
je een goede studieplanning
opstelt en hoe je kan omgaan met
deadlines.

Met of zonder studiebeurs:
de sociale dienst is steeds
bereid om jouw financiële
situatie onder de loep te
nemen. Let’s talk!

???
Check je studentvolgsysteem!

Voor alle speciale studenten die naast
Moving Mind eveneens mantelzorger
zijn, voorzien we de nodige flexibiliteit
en ondersteuning.

Studeren + ondernemen
Natuurlijk verlenen we ook onze support aan ondernemende UCLL’ers. Zij
kunnen zo een eigen zaak of freelanalgemene
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ce-activiteitinfobrochure
(blijven) onderhouden.

Kiezen is (niet) moeilijk!

Eén jongere op zeven zorgt
voor een ziek familielid.

MICHAËL VANHAMME

Van: Kantooradministratie

en gegevensbeheer
Naar: Bachelor
Sociale Readaptatiewetenschappen

ALS MANTELZORGER EEN
ZORGOPLEIDING VOLGEN
Op jonge leeftijd verloor ik mijn moeder en mijn vader was steeds afwezig. Ik groeide op bij mijn
grootouders. Na de dood van mijn grootmoeder werd ik mantelzorger voor mijn grootvader.
Ondertussen werkte ik al een hele tijd als boekhouder, maar dat kon me niet meer boeien. Ik
ging op zoek naar een nieuwe uitdaging in de zorgsector.
Toen ik het opleidingsaanbod overliep, viel mijn oog op een brochure van Sociale Readaptatiewetenschappen. Dat was het! Om mijn studie te kunnen combineren met de zorg thuis, volg ik
een aangepast studietraject onder het statuut van mantelzorger.
Tijdens mijn stages ervaar ik een enorme dynamiek. Je leert creatief omgaan met interventies.
Je krijgt een enorme waaier aan middelen om jongeren te inspireren en te helpen groeien.

Mijn trajectcoach leidt
alles in goede banen.

LANDER LOOCKX
Van: Sportschool
Naar: Voeding- en Dieetkunde

EEN SPORTCARRIÈRE KAN
SNEL VOORBIJ ZIJN
Ik ben gepassioneerd door veldrijden en rij als laatstejaarsbelofte mee in een professioneel team.
Maar ik wil ook blijven studeren want een sportcarrière kan snel voorbij zijn.
De keuze voor Voedings- en Dieetkunde leek logisch, omdat die studies nauw aansluiten bij mijn
sport. Maar de combinatie is niet evident. Het hoogseizoen voor een veldrijder is de kerstvakantie, met om de twee dagen een wedstrijd. Gelukkig voorziet de hogeschool een topsportstatuut.
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Ik word op UCLL begeleid door een trajectcoach. Die helpt me om alles in goede banen te leiden.
Vooral de examens zijn een puzzel. Ik spreid mijn studies wel. 30 of 40 studiepunten per jaar is
momenteel nog haalbaar.

UCLL is dichtbij, dus dat
is makkelijk.

EEN COMBINATIE
MET ACTEREN

INA DE WINNE

Van: Drama,
Naar: Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Als kind al wilde ik het liefst acteren. Maar daar je brood mee verdienen is niet zo
simpel, waarschuwden de professionals met wie ik in contact kwam bij o.a. Ketnet.
Daarom wou ik graag mijn televisieopnames combineren met een studie.
De combinatie van de lerarenopleiding Lager Onderwijs met mijn acteerpassie lukte
dankzij het statuut van werkstudent. De trajectcoach stelde een aangepast studieprogramma op. Het is soms harder werken dan ik dacht.
Voor de klas staan is ook een beetje acteren. Kinderen zijn trouwens een erg
dankbaar en eerlijk publiek. Als ik hun ogen zie fonkelen, is mijn stagedag geslaagd.

Ik had een lang gesprek
met de trajectcoach.

EEN COMBINATIE
MET ZIEKENHUIS

RANI VONCKX
Van: Sociale en Technische Wetenschappen
Naar: Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Op het einde van het zesde jaar kon ik moeilijk kiezen tussen sociaal werk of onderwijs. Mijn fysieke situatie speelde me echter parten. Ik lijd aan een stofwisselingsziekte en daarom moet ik regelmatig naar Amsterdam voor een gerichte behandeling.
Uiteindelijk koos ik voor mijn kinderdroom: schooljuf.
Tijdens de infodag al besprak ik met een trajectcoach mijn ongewone situatie en die
kwam met een oplossing. We beslisten om de opleiding te spreiden over vier jaar en
stippelden een individueel traject uit.
Door mijn ziekte werd ik op de lagere school vaak gepest. Ik was het “meisje met de
dikke buik”. Dat kwam erg hard aan. Als leerkracht wil ik er alles aan doen om ervoor
te zorgen dat dit pestgedrag niet getolereerd wordt. Ik wil “anders zijn”
bespreekbaar maken, ongeacht de leeftijd.
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JOUW
STAPPENTELLER
TIJDENS
JE STUDIES!

1

F ND

#FRISINZICHTOPENTNIEUWEDEUREN

Jezelf beter leren kennen begint vaak al bij
het zoeken naar een gepaste studie. Droomrichting gevonden? Ook dan raak je wel eens
het noorden kwijt. UCLL has an “app” for that:
swipe jezelf naar rechts met FIND, een handig
digitaal kompas dat jouw (studie)persoonlijkheid
analyseert en je indien nodig uitnodigt op date
met je studentencoach om over de resultaten te
chatten.

Toch vergelijken we FIND liever met een stappenteller dan met Tinder. Net als de Fitbit om je
pols, geeft FIND je immers haarscherp inzicht in
jezelf: 100% digitaal en 200% holistisch, zodat je
altijd en overal toegang hebt tot het totaalplaatje
van jouw studie-analyse. Op die manier wandel
je steevast recht op je doel af. One step at a time!

“FIND is een erg nuttige tool om zicht te krijgen op je
uitdagingen, maar zeker ook op je sterktes.
Balans is het sleutelwoord!”
Studie en studentenbegeleiding Joëlle Schepers
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2

STAP 1
Vul online de vragenlijst in.

3

STAP 2

4

Aan de hand van je antwoorden krijg je
zelf een idee van waar je staat op vlak
van persoonlijke ontwikkeling.

STAP 3
Kies of begeleiders inzage krijgen in je
resultaten … of niet. Je controleert de
privacysettings van de tool helemaal zelf!

STAP 4

5

Samen met je studentencoach en andere
begeleiders kan je nu doelbewust verdere
stappen nemen.

STAP 5
Fris inzicht verworven, jezelf gevonden?
Dan ben je al een stap dichter bij een echte
UCLL Moving Mind!

LET’S FIND OUT ABOUT YOUR ...
MENTAL HEALTH

Op UCLL wordt jouw mentale
welzijn niet verwaarloosd, want
goed studeren begint bij je goed
voelen: in je vel, in je klas …
Kortom, je hele studentenleven.
De FIND-tool meet op welk
niveau je sociale interactie zit
en hoe (on)zeker je je voelt in
de ‘brave new world’ van de
hogeschool.

STUDYSKILLS

Je studievaardigheden hebben
soms wat tijd nodig om zich te
ontwikkelen.
Toch wil je met FIND alvast van
bij de start polsen hoe het zit met
deze skills: informatieverwerking, studietechnieken, concentratie en time management …

DRIVE

Heb jij 100% je ding gevonden in
je gekozen studie?
Of is dat uiteindelijke diploma
je grootste motivator? Iedere
student heeft andere drijfveren.
Wanneer je deze via FIND te
weten komt, kun je erop inspelen
en je motiveren om het meeste
uit je studententijd te halen.

STERKTES

Je troeven uitspelen:
belangrijk op de arbeidsmarkt, in
het leven en dus ook zeker gedurende je studies.
Hoe vroeger je ze ontdekt,
hoe vroeger je ze kan benutten.
Dankzij de FIND-tool krijg je
inzicht in je sterke (en minder
sterke) punten. Volgende missie:
jouw sterktes inzetten!
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MEER DAN
STUDEREN ALLEEN

OP ZOEK NAAR EEN
STUDENTENJOB?
Op zoek naar een geschikte studentenjob?
Problemen met je huidige studentenjob?
Onze jobdienst staat paraat.

FINANCIËLE ZORGEN
Wanneer kom je in aanmerking voor
een studiebeurs? Hoeveel mag je als
jobstudent bijverdienen? Hoe zit het als je
alleen wil gaan wonen? Waar kan je extra
financiële steun aanvragen? Onze Sociale
Dienst geeft als geen ander een antwoord
op al deze vragen, en verschaft soms zelfs
de middelen om je uit de nood te helpen.
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HET STUDENTENLEVEN

HONGER?

Je kan van start gaan tijdens de Student
Take Off (Hasselt), Welcome Picknick
(Genk en Diest) of de Studentenwelkom
(Leuven). Of wat dacht je van een lidmaatschap bij één van de talloze studentenverenigingen?

Op alle campussen kan je broodjes en
snacks verkrijgen, op onze grote campussen ook warme maaltijden. In Leuven kan
je bovendien terecht in de Alma-restaurants. De studenten in Diest geven we met
alle plezier een lijst van studentikoze en
goedkope eetadresjes.

ONS SPORTAANBOD

ZIN IN CULTUUR

In Limburg kan je de sportapp downloaden en een sportkaart kopen voor € 25.
In Leuven en Diest kan je een sportkaart
kopen voor € 27. Met je sportkaart kan je
goedkoper sporten in onze accommodatie
en die van onze collega’s.. Je hebt echt
geen enkel excuus meer om ’s avonds in je
zetel te blijven hangen.

In Limburg worden culturele
uitstappen en workshops
georganiseerd. Regelmatig
bieden we voordelige tickets aan voor
allerlei voorstellingen, zoals comedy,
musicals, film, enz. In Leuven geeft de
cultuurkaart KU Leuven (€ 20) je recht op
heel wat kortingen en wedstrijden bij de
culturele hotspots in de stad.

OP ONZE CAMPUSSEN
VOEL JE JE METEEN THUIS

BUS EN FIETS
In Limburg en Diest betalen
we een deel terug van je openbaar vervoersabonnement. In
Leuven kan je voor € 25 een
buspas kopen, in Limburg koop
je een campuspas voor € 20
(traject Hasselt - Diepenbeek
of traject Genk - Diepenbeek).
Een tweedehands fiets huren
kost € 25 per academiejaar. In
Leuven en Diest kan je ook een
nieuwe UCLL-fiets huren voor
€ 50. Je krijgt er een herstelabonnement bovenop.

OP KOT
We zetten je graag op weg om
het beste kot te vinden. Samen
met onze collega’s in Leuven
en Limburg werken wij aan
een professionele huisvestingsdienst met een databank.
In Leuven hebben we ook
koten waar je een huurprijs
op maat betaalt. Check vanaf
januari zeker onze website als
je een kamer in een residentie
wil.

ZINGEVING
Leuven: De universitaire
parochie staat open voor alle
studenten in Leuven:
www.kuleuven.be/up
Limburg: Je bent steeds
welkom op de Christelijke
Campusgemeenschap:
www.ccgdiepenbeek.be

ZORGEN
Vage twijfels, hevige faalangst,
groot verdriet..., het overvalt
iedereen wel eens. Blijf niet
met je kopzorgen zitten en
kom langs bij de studentenbegeleiders of de studentendienst. Zij luisteren altijd. En
als je wil, zetten ze je op weg
naar mogelijke oplossingen.

Diepenbeek - CAMPUS DIEPENBEEK
De opleidingen Management, Technologie, Gezondheid en Lerarenopleidingen
hebben hier elk hun eigen stek. Centraal op de campus pronkt de glazen toren van
het leercentrum. Je vindt er ook de studentenvoorzieningen, een restaurant en heel
wat ontspanningsmogelijkheden. Verder op deze “universitaire” campus vind je ook
faculteiten van de KU Leuven en de UHasselt. De campus beschikt over uitgebreide
parkings en is vlot bereikbaar vanuit Hasselt en Genk met de bus of de fiets.
Diest - CAMPUS CLENARDUS
Campus Clenardus ligt dichtbij het station van Diest. Je kan er de Lerarenopleiding
Kleuter- en Lager Onderwijs volgen. Diest is een sympathiek stadje met trendy
winkels, stemmige cafeetjes en leuke restaurantjes.
Genk - CAMPUS LIZA
Op Schiepse bos in Genk werd een nieuwe campus gebouwd voor de opleidingen
Verpleegkunde en Vroedkunde. Natuurlijk tegenover het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Wat dacht je? Dichter bij de praktijk van de gezondheidszorg kan niet.
Moderner ook niet. Met de bus ben je zo aan het station van Genk, in Diepenbeek of
Hasselt.
Hasselt - CAMPUS OUDE LUIKERBAAN
Campus Oude Luikerbaan ligt dichtbij het centrum van Hasselt. Dit is de thuisbasis
van de bachelor Orthopedagogie en de graduaten Welzijn.
De campus is charmant, gezellig en heeft een uitgebreide mediatheek. Er zijn tal van
werk- en ontspanningszones voor de studenten. Ook buiten is er veel ruimte voor
evenementen en met het stadspark vlakbij is er veel groen. De cafetaria heeft een
smakelijk aanbod. Vlot bereikbaar met bus en fiets.
Heverlee - CAMPUS HERTOGSTRAAT
Op Campus Hertogstraat in Heverlee vind je de lerarenopleiding Kleuter-, Lager en
Secundair Onderwijs. De moderne campus heeft meerdere auditoria, een open leercentrum en bibliotheek, een studentenrestaurant en verschillende sportfaciliteiten.
Er is een ruime en moderne sporthal en de campus is gelegen naast het Meerdaalwoud. Tal van mogelijkheden om je (sportief) te ontspannen!
Heverlee - CAMPUS PROXIMUS

Campus Proximus, het vroegere mekka van de telecommunicatie, bevindt zich te
midden van een bedrijven- en researchpark in Heverlee. De studenten Toegepaste
Informatica en Management namen er hun intrek.

Heverlee - CAMPUS SOCIALE SCHOOL
Boven aan de Groeneweg in Heverlee, torent een hoog wit gebouw boven de
omliggende velden uit. Je merkt het al van op de autostrade. Op een boogscheut ligt
Campus Gasthuisberg en het centrum van Leuven op twee boogscheuten. Studenten
Welzijn kunnen zich op deze ‘groene’ campus even uit de wereld terugtrekken om
een ‘overview’ te krijgen van mens en samenleving.
Leuven - CAMPUS GASTHUISBERG
Deze campus herbergt de opleidingen Verpleegkunde, Vroedkunde, Voedings- en
Dieetkunde, Biomedische Laboratoriumtechnologie, Mondzorg en Chemie. Kon het
beter dan naast het Universitair ziekenhuis Gasthuisberg? Bovendien is de campus
maar enkele passen verwijderd van vele stageplaatsen.
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FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS
HOEVEEL KOST EEN JAAR STUDEREN?
(Geldig voor alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, bedragen van academiejaar 2019 - 2020)

€ 961,90

€ 505,90

NIET- BEURSSTUDENT

€ 113,20

BEURSSTUDENT

BIJNA-BEURSSTUDENT

Daarnaast heb je ook nog kosten voor cursussen, boeken, excursies ... Afhankelijk van je opleiding kan dat 300 à 500 euro bedragen.
Zit je met vragen over financiële kwesties? Klop gerust aan bij onze sociale dienst.

WANNEER KAN IK INSCHRIJVEN?

ZIJN ER TOELATINGSPROEVEN?

Vanaf het voorjaar kan je al inschrijven. Het eerste deel van je
inschrijving verloopt online. Je kan kiezen om je inschrijving
volledig online af te werken of je kan langskomen op de campus.
www.ucll.be/inschrijven

Voor de lerarenopleiding is er de verplichte, niet-bindende
instaptoets die de overheid organiseert.
In de hogeschool zelf zijn er geen toelatingsproeven. Na de start
word je wel uitgenodigd om bepaalde proeven te doen zodat we
je van in het begin extra kunnen begeleiden indien nodig.

UCLL EN DE ASSOCIATIE KU LEUVEN

Hogeschool UCLL werkt voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening nauw samen met de KU Leuven. Samen met drie andere
hogescholen en de LUCA – School of Arts vormen we de Associatie KU Leuven.

4
6 1
BRUGGE

6 1
6
6

1

ANTWERPEN
4 1
4
4
3
4 1
1
3 2 GENT MECHELEN 4

6

2

5

3 1
3

KORTRIJK
6 1

3 1
2
BRUSSEL

3

GEEL
4 1

5

4

1 LEUVEN
2

5

2 5
1 5
HASSELT

5

6

In de regio werkt UCLL ook nauw samen met enkele CVO’s, scholen voor verpleegkunde en met de UHasselt.
UCLL heeft diverse strategische partners in Brussel en Wallonië, o.a. voor bi-diplomering.
Verder onderhoudt onze hogeschool heel
LIMBURG
wat partnerschappen met tal van buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs, met speciale aandacht voor duurzame Zuidwerking.
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VERKLARENDE
WOORDENLIJST
PBA

KAN IK WERKEN
EN STUDEREN
COMBINEREN?
UCLL heeft een lange traditie in het
ontwikkelen van speciale trajecten
voor werkstudenten. Zo is het mogelijk
om je opleiding te spreiden over meerdere jaren en via avond-, weekend- en
afstandsonderwijs je bachelor te
behalen. Vaak is dit traject maatwerk,
en kom je best even langs om dit met
een trajectcoach te bespreken.

MET WELK
DIPLOMA KAN
IK STARTEN?
Je kan je inschrijven in een graduaatsopleiding of bacheloropleiding als
je beschikt over een diploma van het
secundair onderwijs uit Vlaanderen
(hoger secundair onderwijs
aso, tso, kso of een diploma bso met
zevende jaar). Voor een graduaatsopleiding volstaat ook een getuigschrift
van de derde graad bso dat minstens 3
jaar geleden behaald is.
Studenten uit Nederland moeten
beschikken over een diploma vwo of
mbo4 of een getuigschrift van met
goed gevolg afgelegd propaedeutisch
examen uit Nederland. Voor een
graduaatsopleiding volstaat ook een
havo-diploma.
Er zijn ook nog andere diploma’s of
certificaten waarmee je kan starten,
check hiervoor de toelatingsvoorwaarden op www.ucll.be
Met elk ander buitenlands diploma
meld je je eerst aan via
international@ucll.be
Als je niet in het bezit bent van een
diploma secundair onderwijs of een
daarmee gelijkgesteld diploma kan je
toch toegelaten worden tot een graduaatsopleiding of een bacheloropleiding
als je slaagt in een toelatingsonderzoek.
Meer informatie via www.ucll.be

ABA
		
EBA
MA

professionele bachelor (hogeschool)
academische bachelor
(universiteit of School of Arts)
educatieve bachelor (hogeschool)
master (universiteit of School of Arts)

BANABA
bachelor na bachelor: een aanvullende 		
		bacheloropleiding
MANAMA
master na master: een aanvullende
		masteropleiding
UC
		

University College, de Engelstalige
benaming voor hogeschool

ASSOCIATIE
		

samenwerking tussen hogescholen en 		
universiteit, bijv. Associatie KU Leuven

OPO

opleidingsonderdeel (= vak)

CREDITS
		

studiepunten die je verwerft als je slaagt 		
voor een opleidingsonderdeel

ECTS
		
		
		

European Credit Transfer System: een
systeem om vakken die je in het buiten-		
land aflegt, te laten erkennen voor je 		
diploma hier of omgekeerd

EVC-EVK
		
		
		
		

een systeem om opgedane ervaring of 		
behaalde kwalificaties te erkennen zodat
je van vrijstellingen kan genieten: Elders
verworven competenties – elders
verworven kwalificaties

SCHAKELPROGRAMMA
		
		
		

tussen de professionele/educatieve
bacheloropleiding en de academische
masteropleidingen zijn
schakelprogramma’s voorzien.

LEERKREDIET
een rugzak van 140 studiepunten die je
		 krijgt van de overheid om te studeren.
		 Elk jaar zet je er daar een deel van in,
		 meestal 60. Als je credits behaalt, krijg je
		 dat leerkrediet terug, de eerste 60 zelfs 		
		dubbel!
STUVO
de dienst Studentenvoorzieningen van
		 onze hogeschool. In Leuven werkt Stuvo
		 nauw samen met de KU Leuven, in
		 Limburg met de andere Limburgse 		
		hogeronderwijsinstellingen
ISP
UCLL

individueel studieprogramma
afkorting van UC Leuven-Limburg

ONDERWIJSKIEZER
		
		

een website waar je zowat alles vindt dat je
kan helpen om je keuze te maken. Zeker 		
een aanrader!

INSTAPTOETS
		
		
		

een door de overheid verplichte, nietbindende toets die aankomende studenten
die aan de lerarenopleiding willen starten,
online moeten afleggen vóór inschrijving.

VERVOLGTRAJECT
		

een aanvulling op je graduaat om zo een49
bachelordiploma te behalen.

Kiezen is soms moeilijk!

Tip!

Ieder op eigen tempo.

ELINE SCHEPERS

Van: IT en netwerken
Naar: Toegepaste Informatica

EERST GOED RONDKIJKEN EN
VERGELIJKEN
Met mijn vooropleiding wist ik wel goed wat ik wou: een bachelor informatica. Ik woon in het
Antwerpse en keek dus natuurlijk in eerste instantie naar de hogescholen in mijn buurt. Maar
gelukkig heb ik een grondige studie gemaakt en alle hogescholen met Informatica met elkaar
vergeleken. UCLL sprak me het meeste aan, omdat ik voelde dat je als student hier centraal staat.
De opleiding mag je niet onderschatten. Ik spreid mijn studies over vier jaar omdat ik liefst op
mijn eigen tempo studeer, zonder te veel stress.

Het is geen schande om
een verkeerde keuze te maken.

HIBA EL MARAACHI
WVan: Onthaal en Public Relations

Naar: Professionele Bachelor
Orthopedagogie

TE SNEL BESLIST?
In het laatste jaar besteedden onze leraars best veel tijd aan onze oriëntering op het hoger
onderwijs. Een leraar raadde me aan een lijstje te maken van mijn lievelingsvakken. Psychologie
prijkte bovenaan. Zo kwam ik bij Ergotherapie en Orthopedagogie. Ik ging eerst naar de infodag
over Ergo en maakte meteen mijn keuze. Ik zocht niet meer verder uit angst te blijven twijfelen.
De leerstof was interessant en ik slaagde voor heel wat onderdelen. Maar de observatiestage was
confronterend. Eigenlijk wist ik niet goed wat het beroep juist inhield. Een grote fout in mijn
studiekeuzeproces. Thuis kon ik rekenen op begrip en ik mocht een andere weg zoeken.
Ik ontdekte dat de meer psychologisch-sociale kant van het beroep van zorgverlener beter bij me
past. Ik beschouw de omweg niet als een verloren jaar, maar als een ervaring. Ik studeer nu met
100 % inzet en ben veel zelfzekerder geworden.
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HEB
JE NOG
VRAGEN?
UCLL ZORGT
VOOR KWALITEIT
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
gaf hogeschool UCLL een mooi rapport. Enkele
citaten uit het rapport van de instellingreview:

(De studenten) zijn tevreden over de kwaliteit van hun opleiding
en trots op (hun Moving Minds) projecten als Techniek in de Zorg.
Ze zijn tevreden over de sterke studie- en studentenbegeleiding en
over de kansen om internationale ervaring op te doen.
De commissie vindt de visie van de hogeschool krachtig en vooral
vernieuwend. De hogeschool is trots op haar baseline Moving
Minds.
De opleidingen zijn gericht op de regionale arbeidsmarkt, actuele
maatschappelijke uitdagingen en de internationale context.
(De studenten) zijn enthousiast over de ondernemingszin en het
wereldburgerschap die worden beoogd, de nadruk op talentontwikkeling en welbevinden, de voorbeeldfunctie van docenten.

CAMPUSSEN
LEUVEN, HEVERLEE EN DIEST
Via Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee
016 375 700
leuven@ucll.be

CAMPUSSEN
LIMBURG
Via Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B,
3590 Diepenbeek
011 180 000
limburg@ucll.be
Deze brochure beschrijft onze
hogeschool in sept. 2021.
Wijzigingen zijn mogelijk.
Raadpleeg ook steeds onze
website www.ucll.be
v.u. M. Vandewalle
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

"Het rapport van de NVAO bewijst nog maar
eens dat UCLL voor kwaliteit staat. We zijn ook
trots dat het rapport het meerdere keren heeft
over het enthousiasme van onze medewerkers."
— Marc Vandewalle —
algemeen directeur hogeschool UCLL
www.ucll.be
www.facebook.com/hogeschoolUCLL
www.twitter.com/hogeschoolUCLL
www.instagram.com/UCLeuvenLimburg
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GEEF MIJ MAAR EEN GOEIE MIX MET PRAKTIJK.
Mijn school ging er vanuit dat iedereen sowieso naar de unief moet. Niet dus.

GROOT VERSCHIL TUSSEN SECUNDAIR
EN HOGER.
Ik twijfelde of ik na mijn secundair wel verder wou studeren.
Ik koos uiteindelijk voor een graduaat.

BLIJ DAT IK EERST VOOR EEN BACHELOR
HEB GEKOZEN.
Na Rechtspraktijk ben ik nu klaar om aan een schakelprogramma master in de
rechten te beginnen.

DURF VOOR IETS TOTAAL ANDERS TE GAAN.
Ik deed “de humane” in het secundair. Ik haalde een bachelor Elektromechanica.
En doe nu Advanced Business Management.

ONTDEK HUN VERHALEN
IN DEZE STUDIEKIEZER.

REGISTREER JE VOOR
INFO- EN OPENLESDAGEN
VIA UCLL.BE

DIEPENBEEK

-

www.ucll.be

DIEST

-

GENK

/hogeschoolUCLL

-

HASSELT

-

HEVERLEE

/hogeschoolUCLL

-

LEUVEN

/ucleuvenlimburg

