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Hogeschool UC Leuven-Limburg viert afgestudeerden 

Proclamatie van alle UCLL-campussen in Vlaams-Brabant 

 

Heverlee – Veel volk in de sporthal van UC Leuven-Limburg gisterenavond, woensdag 9 

september. De hogeschool proclameerde er 327 studenten van haar professionele 

bacheloropleidingen in Leuven (Campus Comenius en Campus Gasthuisberg) Heverlee 

(Campus Hertogstraat en Campus Sociale School) en Diest (Campus Clenardus). Eerder op 

het jaar studeerden reeds meer dan 2000 studenten af op de UCLL-campussen in Vlaams-

Brabant. 

 

In zijn toespraak feliciteerde de algemeen directeur van hogeschool UC Leuven-Limburg, Toon 

Martens, niet alleen de jongeren in de zaal, maar bedankte ook diegenen die hen omringen voor hun 

steun en vertrouwen in de hogeschool. Na een optreden van ‘Cherchez la Femme’, de band van één 

van de docenten van de lerarenopleiding, werden de kersverse afgestudeerden geproclameerd door 

hun groepshoofden. Tijdens de receptie achteraf schoven vele van hen aan met hun ouders en 

partners voor een portret stijl ‘UC Leuven-Limburg’. 

 

Indien de pas afgestudeerden het studeren nog niet beu zijn, kunnen ze op de hogeschool nog een 

bachelor-na-bachelor opleiding of een postgraduaat volgen binnen de groep Management & 

Technologie, Gezondheid & Welzijn of de Lerarenopleiding. Hoe dan ook en waar dan ook, UC 

Leuven-Limburg wenst hen een prachtige toekomst toe. 

 

Contact 

Kristien Van Hoegaerden,Perscommunicatie, Algemene Diensten, hogeschool UC Leuven-Limburg 

kristien.vanhoegaerden@ucll.be – 0476 230 931 

 

Over hogeschool UC Leuven-Limburg 

KHLeuven, KHLim en Groep T (Lerarenopleidingen) werken intens samen onder de nieuwe naam UC Leuven-Limburg. Het is de 

ambitie van UC Leuven-Limburg om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een 

sterke band met de KU Leuven. Door de samenwerking en integratie kan er meer ingezet worden op vernieuwend onderwijs, 

investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 

campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 15 000 studenten en 1 600 medewerkers is de samenwerking een van 

de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.  

 

Meer info op www.ucll.be. 


