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Studenten UCLL runnen beste operationeel small business
project van het jaar

Kledinglijn Little Roots Apparel wint Vlajo-wedstrijd voor Vlaamse jonge
ondernemers

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

5 studenten van UCLL’s bachelor-na-bacheloropleiding Advanced Business Management in
Heverlee ontvingen de prijs voor ‘beste operationeel small business project’ van het jaar.
Vlajo (Vlaamse jonge ondernemingen) koos de kledinglijn van Little Roots Apparel omwille
van hun bijzonder sterke marketing-strategie. “Ik ben van mijn stoel geblazen door de
manier waarop dit merk in de wereld is gezet,” zei een van de juryleden hierover. Little
Roots Apparel verkoopt T-shirts, sweaters en draagtassen voor volwassenen met
kindertekeningen als design.

Little Roots Apparel kreeg ook de titel “Coolest And Most Complete Branding”. De jury was unaniem:
“Dit is een concept dat zo kant en klaar in de markt kan gezet worden”. Ondertussen konden de UCLLstudenten ook al AA Gent speler Brecht Dejaegere overtuigen om in hun sweaters te poseren.

Kindertekeningen
Het vijftal lanceerde het kledingmerk in het kader van hun opleiding, onder de vleugels van Vlajo en
met begeleiding van hun docenten. Ze contacteerden basisscholen met hun idee en gingen met een
selectie van hun tekeningen aan de slag. Om iets terug te doen voor kinderen doneren ze 35% van hun
winst aan Make-A-Wish Vlaanderen, een organisatie die de hartenwens van zieke kinderen en jongeren
waarmaakt. Sofie Kuppens, studente UCLL: “We zijn van mening dat we met ondernemerschap niet
alleen kansen creëren voor onszelf, maar ook iets kunnen terug doen voor anderen.”

Op zoek naar hippe boetiekjes
Hun project loopt tot 26 mei, maar de studenten hebben alvast de ambitie om buiten hun studies verder
te gaan met de kledinglijn. Sofie Kuppens, studente UCLL: “We staan enorm achter ons concept, we
vinden het ook leuk om te doen. We hopen het daarom na onze studies verder te zetten en zo ook
andere studenten te inspireren tot ondernemerschap.” Momenteel verkopen ze hun kledij voornamelijk
online, maar zijn daarnaast volop op zoek naar jonge, hippe boetiekjes om de stukken ook fysiek aan
de mensen kunnen tonen.

Small Business Projects
De SBP’s van Vlajo zijn de mini-ondernemingen van het hoger onderwijs. Meer nog dan in het secundair
onderwijs echter, wordt de nadruk gelegd op het realiseren van een junior businessplan in een
winstgevende activiteit. Binnen de UCLL opleiding Bedrijfskunde-Advanced Business Management op
Campus Proximus, starten in het 2e semester alle studenten zo’n bedrijfje op in teams. De afgelopen
maanden werden in de bachelor-na-bachelor zo 7 Small Business Projects opgericht. 3 ervan werden
geselecteerd voor de Vlajo-wedstrijd.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
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.

