Persbericht hogeschool UCLL • 18 september 2017

Update inschrijvingscijfers regio Limburg: campussen in Diepenbeek-GenkHasselt:

Hogeschool UCLL telt 8% meer nieuwe studenten in het eerste
jaar
UC Leuven-Limburg maakt bij de start van het academiejaar een stand van de
inschrijvingen bij de nieuwe studenten op. De opleidingen in Limburg tekenen in totaal een
stijging van 8% op; bij de Lerarenopleiding is dit zelfs een stijging van 9%. Ook de
opleidingen Gezondheid en Welzijn gaan erop vooruit en een extra diploma halen met een
bachelor-na-bachelor of postgraduaat wordt populairder. De opleidingen Management en
Technologie kennen een status quo. UCLL start in Limburg met 1584 nieuwe studenten in
het eerste jaar. In totaal verwacht UCLL 5.500 studenten voor academiejaar 17-18 aan de
campussen Diepenbeek-Hasselt-Genk. De inschrijvingen lopen ook na de start van het
academiejaar nog door.
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 Limburg – nieuwe studenten:
Opleidingen Gezondheid & Welzijn
• De opleidingen Gezondheid & Welzijn zijn met 14% de grootste stijgers in Limburg.
• Het grootste deel van de nieuwe eerstejaars gaat hier naar Orthopedagogie, met 70 extra
inschrijvingen. Biomedische Laboratoriumtechnologie telt 50% meer inschrijvingen (23 nieuwe
studenten) en Vroedkunde verdubbelt haar inschrijvingsaantal (totaal van 46 studenten).
• Verpleegkunde kent bij de 18-jarigen nagenoeg een ex aequo.
Lerarenopleiding
• Bij de Lerarenopleiding hield de stijging aan en staat de teller op +9%.
• De stijging situeert zich bij de opleiding Leraar Kleuteronderwijs, die 30% meer studenten
inschrijft en het academiejaar met zo’n 100 studenten start.
Marc Vandewalle: “We zijn blij dat we met onze lerarenopleiding in Limburg blijkbaar tegen
een Vlaamse trend ingaan. UCLL leidt nog steeds de meeste leraren op in Vlaanderen en wil
van hen vooral krachtige en zelfbewuste professionals maken. Het is een schitterend beroep
dat meer waardering mag krijgen.”
Opleidingen Management & Technologie

•

Bij Management & Technologie stijgt Elektronica-ICT lichtjes met een handvol extra
inschrijvingen; de overige opleidingen blijven stabiel. Bedrijfsmanagement haalde zoals
voorspeld haar achterstand in en komt ook uit op een status quo.
Marc Vandewalle: “Dat de technologische opleidingen zoals Elektromechanica en
Energietechnologie niet stijgen, baart enige zorgen, vanwege de grote vraag vanuit de
Limburgse arbeidsmarkt naar technisch geschoolden. We hadden hier op een hoger cijfer
gehoopt. Met onze Techniek en Wetenschapsacademie en andere initiatieven willen we net
het belang en aantrekkelijkheid van techniek en wetenschap promoten.”

Verder studeren
Bij de banaba’s (bachelor-na-bacheloropleidingen) en postgraduaten zien we met 14% nieuwe
studenten een sterke toename in de interesse. Deze opleidingen beslaan een heel breed spectrum:
van het postgraduaat Seksuologische Hulpverlening (dat met 22 zijn aantal studenten meer dan
verdubbelt) tot de banaba Buitengewoon Onderwijs.
Wat brengt het academiejaar voor UCLL in Limburg?
• De werken voor het Masterplan 2020 gaan in het najaar van start. Marc Vandewalle: “Dit
betekent veel voor onze campus in Diepenbeek; het resultaat is iets om naar uit te kijken.”
• Studenten Leraar Secundair Onderwijs kunnen vanaf dit academiejaar via multi-campus
onderwijs nieuwe levensbeschouwelijke vakken volgen: in Diepenbeek start UCLL met de
onderwijsvakken islamitische godsdienst en niet-confessionele zedenleer.
• UCLL blijft inzetten op technologie:
- Zuid-Limburg(Sint-Truiden) krijgt nu ook haar Techniek- en WetenschapsAcademie;
- secundaire scholen zullen de mobiele energie-unit van UCLL kunnen gebruiken om
technologie verder te promoten bij jongeren;
- STEM Masterclasses van UCLL brengen leerkrachten in contact met innovatieve
ondernemingen.
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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.

