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Update inschrijvingscijfers regio Leuven: campussen Diest-Heverlee-Leuven

Inschrijvingen hogeschool UCLL kennen lichte stijging in regio
Leuven
UC Leuven-Limburg maakt bij de start van het academiejaar een stand van de
inschrijvingen bij de nieuwe studenten op. De opleidingen in Vlaams-Brabant kennen een
lichte stijging van 3%. De hogeschool schreef tot nu toe 2531 nieuwe studenten in, zo’n
100-tal meer dan in 2016 bij de start van het academiejaar. De opleidingen Gezondheid en
Welzijn gaan er sterk op vooruit en een extra diploma halen met een bachelor-na-bachelor
wordt populairder. De opleidingen Management en Technologie noteren een status-quo.
De Lerarenopleiding daalt. Typisch voor de regio Leuven is dat de hogeschool nog tot begin
oktober heel wat nieuwe studenten inschrijft.
Algemene stijging van 5% eerstejaars: op naar 15.000 studenten op 9 campussen
UC Leuven-Limburg heeft in totaal 9 campussen (Diepenbeek, Diest, Genk, Hasselt, Heverlee, Leuven)
en 31 opleidingen (professionele bachelors en bachelor-na-bachelor). In het totaalcijfer noteert UCLL
een stijging van 5% bij studenten in het eerste jaar ten opzichte van vorig jaar. Deze algemene
stijging betekent dat de hogeschool om en bij de 15.000 studenten zal tellen dit academiejaar. Zowel
in Leuven als in Limburg ziet de hogeschool een sterk groeiende interesse voor de opleidingen binnen
de studiedomeinen Gezondheid&Welzijn; de Lerarenopleidingen verschillen sterk per regio en de
domeinen Management&Technologie kennen eerder een status quo.

TENDENSEN REGIO LEUVEN:
Opleidingen Gezondheid & Welzijn
• De opleidingen Gezondheid & Welzijn zijn met 15% de grootste stijgers in de regio Leuven.
• Verpleegkunde kreeg er het meeste nieuwe studenten bij: 45 of 20%. Biomedische
Laboratoriumtechnologie telt bijna de helft meer inschrijvingen en start het academiejaar met
meer dan 100 studenten.

Marc Vandewalle: “We zijn blij dat de opleiding verpleegkunde opnieuw aantrekt, na de daling
van vorig jaar, die te maken had met de verlenging van de opleiding met 1 jaar (van 3 naar 4
jaar). Het werkveld zit te wachten op goed opgeleide verpleegkundigen.”
•

Opmerkelijk is dat het niveau van inschrijvingen voor Mondzorg aanhoudt. Ze tellen nu ook al
110 studenten.

Marc Vandewalle: “Vorig jaar verwachtten we een 80-tal studenten en eindigden we
uiteindelijk op 135. Aangezien de opleiding nieuw was voor Vlaanderen, was dat niet zo
verwonderlijk – mensen zaten er duidelijk op te wachten. Maar ook dit jaar lijkt die
populariteit aan te houden.”
•

Ook Campus Sociale School kent een sterke stijging voor haar opleidingen Sociaal Werk en
Sociale Readaptatiewetenschappen.

Lerarenopleiding
• De dalende trend bij de Lerarenopleiding hield aan voor de drie opleidingen (Kleuter-LagerSecundair) op de campussen in het Leuvense en Diest en staat momenteel op -9%. Leraar

•

Kleuter Onderwijs tekent de grootste achterstand op en start met zo’n 30 studenten minder
dan vorig jaar.
Aangezien die opleidingen wel aantrekken op de UCLL-campussen in Limburg, landt de
Lerarenopleiding voor de hele hogeschool op een status quo.

Opleidingen Management & Technologie
• De opleidingen Management & Technologie stagneren.
• De inschrijvingen van nieuwe studenten voor Toegepaste Informatica lopen een 30% terug in
vergelijking met vorig jaar.

Marc Vandewalle: “Deze opleiding kende vorig jaar een piek; het is dus mogelijk dat we dit
academiejaar terug gaan naar het niveau van twee jaar geleden. Bovendien hebben we met
de graduaatsopleidingen van Mobyus op Campus Proximus een breed aanbod van
opleidingen, ook in de technische richtingen.”
•

Bedrijfsmanagement haalde zoals voorspeld haar achterstand in en komt ook uit op een
status quo.
• De bachelor-na-bachelor Advanced Business Management telt bijna een verdubbeling bij haar
nieuwe studenten (125 studenten eerstejaar) en tilt het geheel van de opleidingen M&T naar
een status quo.
Verder studeren
Bij de banaba’s (bachelor-na-bacheloropleidingen) zien we met 14% nieuwe studenten een sterke
toename in de interesse. Deze opleidingen beslaan een heel spectrum: van Advanced Business
Management, over Geestelijke Gezondheidszorg, tot Buitengewoon Onderwijs.
Wat brengt het academiejaar voor UCLL in de regio Leuven?
• Nu, na de verhuis van Campus Comenius, alle lerarenopleidingen in het Leuvense op Campus
Hertogstraat zitten kreeg die campus een upgrade met o.a. een nieuwe docentenkamer en de
start van multicampus onderwijs.
• Campus Sociale School viert in november 5 jaar Sociale Readaptatiewetenschappen (SRW).
• Het trans-Europese Business Management programma krijgt er met de Fachhochschule
Aachen een nieuwe partner bij en viert haar 10-jarig bestaan zo met een uitbreiding naar
Duitsland.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 9
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

