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UCLL zet 250 vijfdejaars leerlingen op weg naar het hoger
onderwijs
Nieuw initiatief ‘Event Oriënt’ is antwoord op steeds vroeger gemaakte
studiekeuze
Op dinsdag 25 april ontvangt hogeschool UCLL 250 leerlingen van het vijfde jaar op Campus
Diepenbeek voor de eerste editie van ‘Event Oriënt’, een dag die jongeren op weg zet in
hun studiekeuzeproces. De scholieren gaan in ‘escape rooms’ een aantal uitdagingen aan
en maken zo kennis met de verschillende studiegebieden. In de namiddag wordt er in detail
ingegaan op hun specifieke vragen over het hoger onderwijs.
Uit recent onderzoek van UC Leuven-Limburg bleek dat 22% van de Limburgse scholieren hun
studiekeuze al maakt voor het 6e middelbaar. Toen ook bleek dat de scholen en leerlingen zelf vragende
partij waren om het oriënteringsproces voor hun studiekeuze eerder te laten starten, was de kiem voor
het nieuwe initiatief gelegd. Op 25 april geeft UCLL de leerlingen de kans om zich al een beetje te
oriënteren in het enorme aanbod aan wegen die het hoger onderwijs biedt.
Pers is welkom op Event Oriënt. Tussen 9u30 en 12u gaan de scholieren tegen de klok uitdagingen
aan in de escape rooms en kan u zich aan de meeste bedrijvigheid verwachten.
Wat staat er zoal te gebeuren in de escape rooms?
 Bij het studiegebied Welzijn worden de scholieren met hun armen aan elkaar gebonden en
zetten ze zo o.a. een gedemonteerde rolstoel terug in elkaar waarmee ze een race door de
gang rijden.
 Bij Gezondheid verwijderen de scholieren o.a. hechtingen uit varkenspootjes en bepalen ze de
bloeddruk en glycemie van een ‘patiënt’.
 Bij Technologie gaan ze aan de slag met een speedbootje, tandwielen, detergent, azijn en
kraken ze een code kraken waarmee ze toegang krijgen tot een batterij die ze in een wagentje
moeten assembleren.
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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.

