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Hogeschool UC Leuven-Limburg start met allereerste
Postgraduaat Vastgoed
Vastgoedsector heeft nood aan goed opgeleide professionals
Diepenbeek, 8 juli 2015 – De immobiliënsector is niet meer weg te denken uit ons
economisch landschap en het beroep van vastgoedmakelaar zit in de lift. Tegelijk is het
ook een zeer complexe sector die een brede expertise vereist. Een vastgoedmakelaar, of
eender welke specialist in de immobiliënsector, moet niet alleen een sterke commerciële
feeling hebben, maar ook heel wat technische, juridische en fiscale knowhow. Om aan die
nood tegemoet te komen richt UC Leuven-Limburg vanaf 1 oktober het Postgraduaat
Vastgoed in, een unieke opleiding in Vlaanderen.
Diegenen die de nieuwe opleiding volgen, verwerven een stevige basis van alle aspecten die met
vastgoed gepaard gaan, van de wet Breyne over hypotheekleningen tot en met het kadastraal inkomen.
Ook een training in communicatietechnieken komt aan bod. “Cliënten deskundig advies kunnen geven
over vastgoed: dat behoort tot de hoofddoelstellingen van deze nieuwe opleiding”, zegt Fanny
Thomassen, coördinator Vastgoed bij UCLL.
Ervaring met vastgoed
Met de inrichting van deze vastgoedopleiding is men op Campus Diepenbeek van UC Leuven-Limburg
niet aan zijn proefstuk toe. In 2007 ging de avondopleiding Vastgoed van start omdat er daarvoor
duidelijk belangstelling was bij de afstuderende professionele bachelors en de sector zelf vragende
partij was. Thomassen: “De avondopleiding biedt een helikopterview over het beroep van
vastgoedmakelaar en kent nog steeds een groot succes.” In 2013 werd ook voor de dagstudenten een
major vastgoed in het leven geroepen binnen de

professionele bachelor Financien- en

Verzekeringswezen en Rechtspraktijk. Deze geeft de student een realistische kijk op het beroep van
vastgoedmakelaar en leidt hem of haar op als bemiddelaar.
Verdiepen en uitbouwen
“Met het nieuwe postgraduaat willen we die bestaande opleidingen verdiepen en verder uitbouwen”,
aldus nog Fanny Thomassen. “De opleiding is bedoeld voor professionele bachelors die werkzaam zijn

in de vastgoedsector of de intentie hebben om er te starten. Daarnaast mikken we op professionals die
zich willen verdiepen in vastgoedthematieken. Het is een unieke opleiding want een Postgraduaat
Vastgoed op bachelorniveau bestond nog niet in Vlaanderen.”
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Over UC Leuven-Limburg
KHLeuven, KHLim en Groep T (Lerarenopleidingen) werken intens samen onder de nieuwe naam UC LeuvenLimburg. 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 11 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.

