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Hogeschool UCLL pakt uit met eerste online infodag
Hogeschool UCLL heeft voor de eerste keer een infodag gehouden via een interactieve
livestream op Facebook. Op woensdag 25 mei lanceerden ze een pilootproject met
studenten en docenten Lerarenopleiding uit Hasselt en Diepenbeek. De nieuwe formule
sloeg aan: een 200-tal jongeren beleefde het infomoment live via hun computer, tablet of
smartphone en de filmpjes werden meer dan 9.000 keer bekeken op Facebook. De vragen
die gesteld werden gingen van “Wat zijn de troeven van een leerkracht lager onderwijs?”
tot “Hoeveel uren les hebben jullie dan en verschilt dat per week?”.
Kenny Stals, de webmaster van UCLL: “Zo’n online infodag is een vrij nieuw idee binnen het hoger
onderwijs in Vlaanderen. Sommige scholen bieden online bv. wel een PowerPoint-presentatie aan,
maar het belangrijkste aspect ontbreekt meestal: de interactie met de docent of student. De aanpak
van onze hogeschool biedt de studiekiezer de kans om van zijn of haar luie zetel, vanuit de
kleedkamer van de sportclub of zelfs de weide van een jeugdvereniging zeer specifieke vragen te
stellen op een makkelijke manier.”
Vlot toegankelijk
Hoe verliep deze eerste online infodag? De hogeschool kondigde op voorhand aan wanneer ze live
gingen en met welke opleiding. Toekomstige studenten konden in realtime reageren en vragen stellen
via de chat voor live videostream op Facebook. Kenny Stals: “Zo bleef de drempel laag, want de
meeste jongeren hebben deze Facebookapp al.” De sessies van 25 mei worden samen met de vragen
bewaard op UCLL’s Facebookpagina. Je kan ze daar nog een tijdje bekijken.
Het infoteam
Meer dan 20 docenten en studenten werkten mee aan de opnames. Ze kregen op voorhand een korte
briefing over hoe ze dit best aanpakten. Kenny Stals: “Het was vooral belangrijk dat ze kort en to-thepoint tewerk gingen.”
Naast traditionele infodag
Jan Withofs, Hoofd Communicatie & Marketing: “Gezien het succes ziet het er naar uit dat we dit
volgend jaar zullen herhalen, vanuit Limburg én Vlaams-Brabant.” De hogeschool benadrukt wel dat
dit online infomoment geen vervanging is van de traditionele infodag. “UCLL blijft haar studiekiezers
natuurlijk ook nog informeren via de overige kanalen: de infodagen op de campussen, de website, de
brochures, etc.”
Volgende online infodag
Hogeschool UCLL zendt dit schooljaar nog 1 keer live uit vanop Campus Diepenbeek, op woensdag 1
juni. De hele namiddag staat het infoteam klaar om vragen te beantwoorden over de opleidingen van
de groepen Management & Technologie en Gezondheid & Welzijn. www.ucll.be/onlineinfodag
U bent op woensdag 1 juni welkom vanaf 14u om de live-sessies en opnames van de online
infodag mee te maken in gebouw B op Campus Diepenbeek (Agoralaan, Diepenbeek). Gelieve uw
komst te melden aan Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, UCLL: jan.withofs@ucll.be
of 0473 736 919.

Over hogeschool UC Leuven-Limburg
Hogeschool UC Leuven-Limburg is ontstaan uit de hogescholen KHLeuven, KHLim en GroepT
(lerarenopleidingen). Het is de ambitie van de hogeschool om de sterkste opleidingen in Vlaanderen
aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. Door de
samenwerking en integratie kan er meer ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en
onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan

op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700
medewerkers is de samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in
Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie 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
5000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

