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Eerste inschrijvers UCLL krijgen ticket voor Pukkelpop
Woensdag 29 juni gingen op Campus Diepenbeek de inschrijvingen bij UCLL van start. De
lerarenopleidingen en de bachelor Bedrijfsmanagement beten de spits af. De hogeschool
verwelkomde de eerste drie inschrijvers alvast met een extraatje. Ze kregen naast hun
studentkaart en infopakket ook een combi-ticket voor Pukkelpop.
Economie mee draaiende houden
Mark Vanrusselt uit Hasselt schreef zich in voor de opleiding Bedrijfsmanagement op de UCLL-campus
in Diepenbeek. Hij wist ook dat hij bij de start van het academiejaar zou kiezen voor de
afstudeerrichting Logistiek, een essentieel onderdeel van onze hedendaagse economie. Mark zal zich
tijdens zijn drie jaar bij UCLL kunnen verdiepen in het inkopen van grondstoffen, het sturen van
voorraad, het plannen van productie, het organiseren van vervoer, etc. en zo, later, onze economie
mee draaiende kunnen houden.
Leraren van de toekomst
Bronte Nysen uit Zonhoven vangt in september de Lerarenopleiding Kleuteronderwijs aan op Campus
Oude Luikerbaan in Hasselt. Maïte De Loose uit Tienen wil leerkracht Secundair Onderwijs worden.
Met haar keuze voor de onderwijsvakken ‘techniek’ en ‘LO’ kan ze na haar bacheloropleiding aan UCLL
onder meer meisjes warm maken voor de ‘STEM-vakken’ (Science-Technology-EngineeringMathematics).
Partners in duurzaamheid
Francis Loyens, directeur Studentenbeleid, overhandigde de drie eerste inschrijvers een
Pukkelpopticket. Hogeschool UCLL is immers nauw betrokken bij het festival in Kiewit. Net als vorig
jaar zal een hele groep UCLL-studenten in augustus naar de Pukkelpopweide trekken om er ‘Baraque
Futur’ gestalte te geven. De studenten en docenten Technologie blijven daarbij inzetten op
hernieuwbare energie en zetten daarvoor dit jaar een extra troef in. Studenten Marketing,
Lerarenopleiding en Voeding- en Dieetkunde werken ondertussen aan allerlei initiatieven rond
afvalpreventie.
Inschrijfperiode
De inschrijvingen voor op Campus Diepenbeek lopen nog tot vrijdag 8 juli en hervatten op dinsdag 16
augustus. Op werkdagen kan dat van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30 – na de zomersluiting ook op
zaterdagen (20 & 27 augustus en 3 & 10 september) tussen 9u en 12u. Inschrijven later op de dag is
mogelijk tijdens de infodag van 14 september, van 16u tot 20u30.
De inschrijvingen voor de UCLL-opleidingen in Leuven en Diest starten eveneens op 16
augustus. www.ucll.be/inschrijvingen
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Over hogeschool UC Leuven-Limburg
Hogeschool UC Leuven-Limburg is ontstaan uit de hogescholen KHLeuven, KHLim en GroepT
(lerarenopleidingen). Het is de ambitie van de hogeschool om de sterkste opleidingen in Vlaanderen

aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. Door de
samenwerking en integratie kan er meer ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en
onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg 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 samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC LeuvenLimburg is lid van de Associatie 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.

