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UCLL start opleiding Studie- en Studentenbegeleiding op Campus
Diepenbeek
Uniek postgraduaat in Vlaanderen met focus op welzijn student
Foto in bijlage
Gisteren startten op Campus Diepenbeek van hogeschool UCLL 20 studenten met het
gloednieuwe postgraduaat Studie- en Studentenbegeleiding (SSB). De deelnemers werken
momenteel al in het secundair of hoger onderwijs. De nieuwe opleiding kwam er op basis
van de vaststelling dat studiebegeleiding vandaag meer en meer draait om het welbevinden
van de student, eerder dan over leren studeren.
Geen
ruimte
om
thuis
te
studeren
Studiebegeleiders aan de UCLL stelden vast dat wanneer een student studiebegeleiding
wenst, daar meer en meer een persoonlijke vraag achter schuilt. Els Ulenaers, coördinator
nieuwe opleiding: “We merken dat studenten bij ons komen met een vraag naar
studiebegeleiding maar dat hun echte vraag vaak een veel persoonlijkere vraag is, bv. een
student die zijn studies niet georganiseerd krijgt omwille van zijn ADHD-problematiek of een
student die thuis niet kan studeren omdat ze letterlijk geen ruimte heeft om te studeren.”
Bezorgdheid
Tegelijkertijd kwamen de experten aan UCLL tot de vaststelling dat het hoger onderwijs nog
geen opleiding aanbood die tegemoet kwam aan deze evolutie. Els Ulenaers: “Vanuit onze
eigen expertise als studie- en studentenbegeleider stelden we onszelf de vraag of we
gepaste antwoorden bieden op de vragen van de studenten. Die bezorgdheid spraken we
ook uit tijdens werkbezoeken aan Nederlandse hogescholen.” Toen daar ook een nood aan
professionalisering van het beroep bleek te bestaan, nam de hogeschool zelf het initiatief.
Met succes: de opleiding kon van start gaan.
Dat de opleiding nodig is, drukt één van de deelnemers zo uit: “Ik zie op mijn werk steeds
meer studenten die vragen hebben rond studies en studeren. Na het behalen van dit
postgraduaat wil ik graag mijn eigen praktijk starten als zelfstandige studie- en
studentenbegeleider.”
Studenten en hun omgeving
In het postgraduaat zal het niet alleen gaan over de studenten, maar ook over hun netwerk –
hoe kan je met hen als studie- en studentenbegeleider bv. een bemiddelend gesprek
voeren? Hiervoor kan de opleiding beroep doen op de ervaring van een UCLL-docent die ook
erkend familiebemiddelaar is. Er is ook een module die werkt rond de diversiteit van alle
studenten in hun eigen specifieke situatie.
Lezingen voor grote publiek
Het UCLL-team gaf het nieuwe postgraduaat vorm met experten uit de eigen hogeschool en
UGent en KU Leuven en hun Vlaamse netwerk. Ze baseerden zich hiervoor op het

competentieprofiel van de studie- en studentenbegeleider opgesteld door de Associatie KU
Leuven en van de Nederlandse Landelijke Vereniging van Studieadviseurs.
Elke module start met een lezing die opengesteld wordt voor alle geïnteresseerden. Meer
info: https://www.ucll.be/studeren/verder-studeren/postgraduaat-studie-enstudentenbegeleiding.
Contact:
Els Ulenaers, coordinator Postgraduaat SSB, Campus Diepenbeek, hogeschool UCLL
els.ulenaers@ucll.be • 011 180 700
Jan Withofs, hoofd Dienst Communicatie & Marketing, hogeschool UCLL
jan.withofs@ucll.be • 0473-73 69 19

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bacheloropleidingen aan op 10 campussen in
Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14 500 studenten en 1 700 medewerkers is de
hogeschool een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC LeuvenLimburg is lid van de Associatie KU Leuven en zet in op vernieuwend onderwijs,
investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het is de ambitie van UCLL om de sterkste
opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke
band met de 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 5 000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.
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Donderdag 6 oktober starten op Campus Diepenbeek van hogeschool UCLL 20 studenten
met het gloednieuwe postgraduaat Studie- en Studentenbegeleiding (SSB). De deelnemers
werken momenteel al in het secundair of hoger onderwijs. De nieuwe opleiding kwam er op
basis van de vaststelling dat studiebegeleiding vandaag meer en meer draait om het
welbevinden van de student, eerder dan over leren studeren.
Geen
ruimte
om
thuis
te
studeren
Studiebegeleiders aan de UCLL stelden vast dat wanneer een student studiebegeleiding

wenst, daar meer en meer een persoonlijke vraag achter schuilt. Els Ulenaers, coördinator
nieuwe opleiding: “We merken dat studenten bij ons komen met een vraag naar
studiebegeleiding maar dat hun echte vraag vaak een veel persoonlijkere vraag is, bv. een
student die zijn studies niet georganiseerd krijgt omwille van zijn ADHD-problematiek of een
student die thuis niet kan studeren omdat ze letterlijk geen ruimte heeft om te studeren.”
Bezorgdheid
Tegelijkertijd kwamen de experten aan UCLL tot de vaststelling dat het hoger onderwijs nog
geen opleiding aanbood die tegemoet kwam aan deze evolutie. Els Ulenaers: “Vanuit onze
eigen expertise als studie- en studentenbegeleider stelden we onszelf de vraag of we
gepaste antwoorden bieden op de vragen van de studenten. Die bezorgdheid spraken we
ook uit tijdens werkbezoeken aan Nederlandse hogescholen.” Toen daar ook een nood aan
professionalisering van het beroep bleek te bestaan, nam de hogeschool zelf het initiatief.
Met succes: de opleiding kon van start gaan.
Dat de opleiding nodig is, drukt één van de deelnemers zo uit: “Ik zie op mijn werk steeds
meer studenten die vragen hebben rond studies en studeren. Na het behalen van dit
postgraduaat wil ik graag mijn eigen praktijk starten als zelfstandige studie- en
studentenbegeleider.”
Studenten en hun omgeving
In het postgraduaat zal het niet alleen gaan over de studenten, maar ook over hun netwerk –
hoe kan je met hen als studie- en studentenbegeleider bv. een bemiddelend gesprek
voeren? Hiervoor kan de opleiding beroep doen op de ervaring van een UCLL-docent die ook
erkend familiebemiddelaar is. Er is ook een module die werkt rond de diversiteit van alle
studenten in hun eigen specifieke situatie.
Lezingen voor grote publiek
Het UCLL-team gaf het nieuwe postgraduaat vorm met experten uit de eigen hogeschool en
UGent en KU Leuven en hun Vlaamse netwerk. Ze baseerden zich hiervoor op het
competentieprofiel van de studie- en studentenbegeleider opgesteld door de Associatie KU
Leuven en van de Nederlandse Landelijke Vereniging van Studieadviseurs.
Elke module start met een lezing die opengesteld wordt voor alle geïnteresseerden. Meer
info: https://www.ucll.be/studeren/verder-studeren/postgraduaat-studie-enstudentenbegeleiding.
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els.ulenaers@ucll.be • 011 180 700
Jan Withofs, hoofd Dienst Communicatie & Marketing, hogeschool UCLL
jan.withofs@ucll.be • 0473-73 69 19

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bacheloropleidingen aan op 10 campussen in
Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14 500 studenten en 1 700 medewerkers is de
hogeschool een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-

Limburg is lid van de Associatie KU Leuven en zet in op vernieuwend onderwijs,
investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het is de ambitie van UCLL om de sterkste
opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke
band met de 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 5 000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

