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Hogeschool UCLL viert start academiejaar
Moving Minds Award en studentenwelkom in Diest, Heverlee en Leuven
Download de foto’s van de feestelijkheden via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie UCLL.
De start van het academiejaar ging op de vijf campussen van hogeschool UCLL in VlaamsBrabant niet onopgemerkt voorbij. De nieuwe studenten werden in Leuven, Heverlee en
Diest op allerlei feestelijkheden onthaald, al dan niet op de campus. Tijdens de academische
opening op Campus Proximus werd dan weer de Moving Minds Award uitgereikt.
Massadans in Diest
Zo’n 300 nieuwe studenten Kleuter- en Lager Onderwijs van Campus Clenardus palmden de Diestse
citadel in. Onder een stralende zon zorgde DJ D-Reeze (bekend van Tomorrowland) voor laidback beats
tijdens een picknick met veel ijsjes. De studenten speelden viking kubb en lieten zich een airbrush tattoo
zetten. Op het einde van het feest, barstte er een massadans los.
Leuvens Fonske in UCLL-stijl
Meer dan 200 nieuwe studenten Biomedische Laboratoriumtechnologie en Chemie gingen tijdens de
onthaaldag op verkenning door de stad Leuven. Fonske kleedde zich voor de gelegenheid in UCLL-stijl
– niet toevallig, trouwens. Rector Pieter De Somer schonk Fonske in 1975 aan de stad Leuven. Professor
De Somer richtte in 1954 ook het Rega-instituut op. De analisten voor dit instituut werden opgeleid in
de Regaschool. De opleiding van toen is de verre voorloper van UCLL’s huidige opleiding Biomedische
Laboratoriumtechnologie op Campus Gasthuisberg.
Rollen omgedraaid in Heverlee
Op Campus Proximus konden de bijna 800 nieuwe studenten Management en Technologie naar
hartenlust frietjes eten nadat ze op de boekenmarkt hun studiemateriaal opgepikt hadden. In de
Hertogstraat werden de rollen voor een dag omgedraaid voor de 100en nieuwe studenten van de
Lerarenopleiding. Leerlingen van het naburige Heilig Hartcollege daagden hen uit tot allerlei spelletjes.
Moving Minds Award naar studentenproject voor mensen met dementie
Tenslotte werd op 20 september UCLL’s Moving Minds Award uitgereikt tijdens de academische opening
op Campus Proximus. Vijf studententeams uit opleidingen management, technologie, welzijn,
gezondheid en de lerarenopleiding presenteerden hun project voor een zaal van supporters, UCLL’ers
en gasten. Iedereen in de zaal kon stemmen via sms en zo werd de winnaar de avond zelf
bekendgemaakt: de Limburgse technologiestudenten Hakan, Wim, Kerin en Kenan wonnen de
goudkleurige award én een cheque van 2.500 euro voor een interactief belevingsparcours dat ze
ontwierpen voor mensen met dementie.
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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 zo’n 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg
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.

