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270 UCLL-studenten presenteren resultaten grootschalig 

internationaal project Working Across Borders 

Videoboodschap minister De Croo bij prijsuitreiking op Campus Proximus 

Vrijdag 16 februari spreekt Alexander De Croo als federaal minister van Digitale Agenda via 

een videoboodschap de 270 studenten Advanced Business Management toe op het einde 

van het project Working Across Borders. De UCLL-studenten staan tijdens die 

internationale projectweek op Campus Proximus in Heverlee via digitale tools in contact 

met 120 internationale studenten uit 25 verschillende landen en 40 Vlaamse expats 

verspreid over alle continenten. In 50 virtuele teams bekijken ze welke business 

opportuniteiten er zich in die landen voordoen die een positief effect kunnen hebben op de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. De hogeschool sluit de week feestelijk 

af met een tentoonstelling van de resultaten en een prijsuitreiking in aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van ambassades, van Vlamingen in de Wereld, duurzaamheidsnetwerk 

The Shift en bedrijven. 

U bent welkom op de tentoonstelling, de prijsuitreiking en de closing ceremony op Campus 

Proximus.   

Praktisch 

Vrijdag 16 februari, 2018 

 10u30-12u30: Tentoonstelling met resultaten projectweek voor professionele internationale 

jury 
 12u30-13u00: Ceremonie met videoboodschap van minister De Croo & prijsuitreiking in 

aanwezigheid van Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL, en Denise Vandevoort, 

Leuvens schepen 

UCLL, Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee  

Contact 

Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, UC Leuven-Limburg 

kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 0476 230 931  

Over hogeschool UCLL 

Hogeschool UCLL 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 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 5000 studenten en 500 medewerkers. 

  

Meer info op www.ucll.be. 
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