LIZA en LUCA Picknicks geven startschot aan het nieuwe Genkse academiejaar
GENK – Op maandag 19 september wordt met de LiZa Welcome Picknick het
startschot gegeven aan het nieuwe academiejaar. Studenten aan Hogeschool UCLL
en HBO Verpleegkunde Genk kunnen zich daar vergapen aan de verschillende
foodtrucks en andere standen. De LUCA Welcome Picknick volgt op donderdag 29
september voor de studenten aan LUCA School of Arts.
“We zijn opgetogen dat we met twee hogescholen en 1.500 studenten de stad Genk verder
kunnen uitbouwen als studentenstad,” vertelt schepen van Jeugd en Studentenbeleid Anniek
Nagels. De schepen verwelkomt de studenten op de picknicks met een speech waarbij de
visie rond Genk en het vrijetijdsaanbod uit de doeken gedaan worden. Voor de start van het
academiejaar werkte de stad Genk samen met het Genkse collectief Tweede Leerjaar
Producties ludieke deurhangers met Genkse straattaal uit. “De deurhangers hebben elk een
eigen slogan die refereert naar het studentenleven,” zegt schepen Nagels. Alle Genkse
studenten ontvangen deze deurhangers op de Picknicks.
Hogeschool UCLL en HBO Verpleegkunde Genk
Eén jaar na de start van Hogeschool UCLL en HBO Verpleegkunde Genk telt de LiZa campus
meer dan 1.200 studenten. Concreet gaat het om 620 UCLL-studenten (540 verpleegkunde,
80 vroedkunde) en 600 studenten verpleegkunde van het HBO5. Dit jaar schreven voor de
UCLL ruim 205 nieuwe studenten (180 verpleegkunde, 25 vroedkunde) zich in. “Een lichte
daling, maar daar zijn we toch? blij mee gezien de opleiding nu vier jaar duurt in plaats van
drie jaar,” zegt Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie aan UC Leuven-Limburg.
Studenten schrijven zich overigens steeds later in, maar dat heeft ook te maken met een
latere start van het academiejaar. “In de laatste week hebben we nog veel inschrijvingen
gehad,” vervolgt Withofs. “Verpleegkunde binnen het HBO5 blijft erg populair en groeit elk
jaar in studentenaantal,” vult Christien Vranken, directeur HBO Verpleegkunde Genk aan.
Maar liefst 205 nieuwe studenten startten op 1 september aan deze opleiding.
LUCA School of Arts
De verschillende opleidingsonderdelen bij LUCA School of Arts aan C-mine kennen allemaal
een sterke stijging. De inschrijvingen voor LUCA zijn overigens nog volop bezig. Het aantal
inschrijvingen voor de bachelors in de audiovisuele kunsten staat voorlopig op 149, een
stijging van maar liefst 84%. De masteropleidingen staan op 27 inschrijvingen. Ook de
bachelor in beeldende kunsten (fotografie) kent een sterke groei: met 29 inschrijvingen
heeft de opleiding een stijging van 45%. De masteropleiding telt 5 inschrijvingen, wat goed
is voor een stijging van maar liefst 150%. De bachelors in productdesign hebben dan weer
een stijging 27% waardoor de teller op 27 inschrijvingen staat. Voor de masters staat dit op
12 inschrijvingen, goed voor een fluctuatie van ruim 140%. Die cijfers zullen blijven stijgen,
gezien de inschrijvingen nog steeds lopende zijn.
Ruim 75% van studentenkoten bezet
Van de 263 studentenkoten waren vorig academiejaar ruim 198 kamers bezet. Dat vertaalt
zich in een bezettingsgraad van 75,6% voor het academiejaar 2015 – 2016. Met de komst
van nieuwe studentenkamers wordt er geen hogere bezettingsgraad verwacht.

