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“I feel so welcome”
Hogeschool UCLL trapt inschrijvingen af met internationale student
Heverlee – Deze voormiddag gingen op Campus Proximus van hogeschool UCLL de
inschrijvingen voor de Vlaams-Brabantse opleidingen van start. Ryan Thorpe uit Engeland
was de eerste in rij. Hij schreef zich in voor de professionele bacheloropleiding Business
Management-Marketing Across Europe. Ryan ontving naast de nodige documentatie om
het academiejaar goed te starten ook een Green Square, een staaltje levend design dat
gecreëerd werd door studenten Marketing voor hun afstudeerproject aan UC LeuvenLimburg. “Ik voel me erg welkom,” zei de Europeaan en wereldburger.
Bekijk de foto’s op de Flickr-account van Perscommunicatie UCLL.
Een student met een missie
Business Management-Marketing Across Europe is een programma waarbij studenten tijdens hun
driejarige opleiding in niet minder dan drie Europese landen studeren en ervaring opdoen. Ryan zet na
een jaar in Barcelona zijn opleiding verder in België aan UCLL. Zijn missie: zo veel mogelijk jongeren
warm maken voor internationale uitwisseling. “Het is de beste weg om kennis te maken met andere
manieren van leven, andere gewoontes en zo meer begrip op te brengen voor elkaar.”
Stijging internationale aanvragen
Ryan is als eerste inschrijver ook meteen de geknipte ambassadeur voor de internationale koers die
de hogeschool wenst te varen. Nadia Falise, Hoofd Studentenadministratie UCLL: “Voor het
academiejaar 2016-2017 steeg het aantal aanvragen van internationale studenten voor toelating aan
UCLL met 20%, een gevoelige stijging. In vergelijking met vorig jaar hebben we ondertussen ook al
25% meer internationale studenten toelating kunnen geven. Heel wat dossiers zijn nog in
behandeling en het aantal zal dus nog stijgen.” De hogeschool start in september met een nieuwe
Engelstalige bachelor-na-bacheloropleiding, de Bachelor in Advanced Business ManagementInternational Management.
Zin in praktijk
De volgende inschrijvers in de rij waren Mirte uit Rillaar en Axel uit Maaseik. Mirte wist al een tijdje dat
ze Biomedische Laboratoriumtechnologie wou doen en koos na wat nadenken voor een opleiding aan
de hogeschool: “Het programma hier bij UCLL is gewoon veel praktischer dan dat van de universiteit
en praktijk is wat ik wou.” Axel rondt dit jaar als het goed is zijn opleiding tot Leerkracht Secundair
Onderwijs Fysica & Wiskunde af bij UCLL.
Inschrijvingen campussen Vlaams-Brabant
UCLL biedt in Vlaams-Brabant opleidingen marketing, technologie, gezondheid, welzijn en een
lerarenopleiding aan op zes campussen verspreid over Leuven, Heverlee en Diest. Alle info over
inschrijven voor de opleidingen in is te vinden op www.ucll.be/inschrijven. Het nieuwe academiejaar
gaat op 19 september 2016 van start.
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Over 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.

