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270 UCLL-studenten presenteren resultaten grootschalig 
internationaal project Working Across Borders 
  
Videoboodschap minister De Croo bij prijsuitreiking: “Dit stemt me hoopvol” 
 

Download de foto’s via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie UCLL. 

 
270 studenten Advanced Business Management werkten voor het UCLL-project Working 

Across Borders op afstand samen met 120 internationale studenten en 40 Vlaamse expats. 

Via digitale tools stonden 50 virtuele studententeams vanop Campus Proximus in Heverlee 
een hele week in contact met 25 verschillende landen verspreid over alle continenten. Ze 

maakten een economische landenanalyse met ‘duurzaamheid’ als uitgangspunt. UCLL-
student Koen: “We weten nu niet alleen meer over de wereldeconomie, maar ook over hoe 

het is om met mensen in verschillende landen aan iets samen te werken.” De hogeschool 
sloot de week feestelijk af met een prijsuitreiking en een videoboodschap van federaal 

minister De Croo. 

 
Ondernemen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

De studententeams onderzochten welke kansen er in de deelnemende landen voor bedrijven zijn in het 
kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Bernadette Abts, docent UCLL: “Onze 

studenten gingen na welke business opportuniteiten er zich voordoen, die een positief effect kunnen 

hebben op doelen als ‘eerlijk werk en economische groei’, ‘gendergelijkheid’, ‘verantwoorde consumptie 
en productie’. Belangrijk daarbij was dat ze dit hebben gedaan met de mensen ter plekke.” 

 
Het team van UCLL-student Eric sprak met contacten in Tunesië: “Je kan online en uit publicaties heel 

wat te weten komen over landen, maar hoe het daar echt is, weet je pas als je met iemand ter plekke 
gesproken hebt. In het echte leven gaat het er altijd anders aan toe dan op papier.” Student Elise: “We 

kregen de kans om te netwerken en bij te leren van mensen, voor wie 'working across borders', een 

dagelijkse realiteit is." 
 

Feestelijke afsluiter 
Vrijdag 16 februari sloot de hogeschool de projectweek feestelijk af. De 270 UCLL-studenten 

presenteerden de resultaten van hun landenanalyses aan een professionele internationale jury. Nadien 

was er een prijsuitreiking in aanwezigheid van vertegenwoordigers van ambassades, van Vlamingen in 
de Wereld, het duurzaamheidsnetwerk The Shift, bedrijven en Denise Vandevoort, Leuvens schepen.  

 
Alexander De Croo sloot als federaal minister van Digitale Agenda af met een videoboodschap. Hij sprak 

de hogeschool en de honderden aanwezige studenten lof toe voor hun interesse in dit onderwerp en 
drukte de hoop uit dat ze hun voorstellen samen, vanuit ondernemingen en de politiek, in de praktijk 

kunnen omzetten. 

 
Duurzaamheid als uitgangspunt 

Het samengaan van duurzaamheid en ondernemen is geen loze belofte in de managementopleidingen 
van UCLL. Onlangs nog won de hogeschool een duurzaamheidsprijs voor het project ‘Gezocht: Voedsel 

voor de Toekomst’ waarin studenten samenwerken met o.a. Rikolto. Minister De Croo benadrukte in 

zijn toespraak het belang hiervan: “Als je in de wereld van vandaag een bedrijf wil runnen, moet 
duurzaamheid daarbij het uitgangspunt zijn. Het stemt me hoopvol dat de nieuwe generatie dit niet als 

een belemmering, maar als een kans ziet.” 
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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. 

 


