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Hogeschool UCLL en Zuid-Koreaanse businessschool SolBridge
nieuwe partners in Management en IT
Ondertekeningsceremonie deel van Belgisch staatsbezoek aan Zuid-Korea

Foto’s in bijlage.

Hogeschool UCLL bundelt voortaan de krachten met SolBridge International School of
Business in Zuid-Korea. De onderwijsinstellingen werken vanaf vandaag officieel samen op
het vlak van zowel onderwijs als onderzoek in management, technologie en daaraan
gerelateerde studiegebieden. De ondertekeningsceremonie maakte deel uit van het
staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Filip en Hare Majesteit Koningin Mathilde aan
Zuid-Korea. Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL, is ervan overtuigd dat de
samenwerking wederzijds vruchten zal afwerpen: Deze samenwerking sluit perfect aan bij

de vorming van onze studenten, waarvan we verwachten dat ze de deskundige managers
van morgen worden.

Verkorte masteropleiding
De samenwerking tussen de twee instellingen laat afgestudeerden van UCLL’s bachelor-nabacheloropleiding Advanced Business Management toe om een daarop volgend masterdiploma te
behalen aan SolBridge. Op basis van de vaardigheden die ze reeds vergaarden tijdens hun studies bij
UCLL, kan dit via een verkorte masteropleiding. Daarnaast maakt de overeenkomst ook
semesteruitwisselingen voor zowel studenten als personeelsleden mogelijk.

Lokaal en globaal
Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL, is ervan overtuigd dat de samenwerking wederzijds
vruchten zal afwerpen: SolBridge en UCLL omarmen beiden hun lokale en globale rol. We delen een

visie van kwalitatieve educatie en onderzoeksmethoden waar professionele expertise vanuit de
bedrijfswereld een essentieel deel van uitmaakt. UCLL gelooft bovendien in Zuid-Korea als een
snelgroeiend en essentieel gedeelte van de moderne economie, waar SolBridge een glansrol in speelt.

Staatsbezoek
De samenwerking werd officieel bekrachtigd tijdens een ondertekeningsceremonie in Seoul, die deel
uitmaakte van het Belgische staatsbezoek aan Zuid-Korea. Marc Vandewalle en SolBridge’s algemeen
directeur Dr. John E. Endicott werden daarbij vergezeld door de minister-president van de Franse
Gemeenschap Rudy Demotte en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 17 graduaten, 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor
opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met zo'n 14.500 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.

