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Hogeschool UCLL en Associatie KU Leuven openen
academiejaar op nieuwe Campus Proximus
Nieuwe campus op researchpark Haasrode klaargestoomd voor 3000 studenten
Download de foto’s van de dag via de Flickr-account van Perscommunicatie UCLL.
Bijlage: fragmenten uit speech Marc Vandewalle, algemeen directeur hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL vierde op maandag 19 september driemaal feest. Die dag trapte ze
samen met de Associatie KU Leuven en 100en gasten het academiejaar af in de
spiksplinternieuwe aula van Campus Proximus. Tegelijkertijd werd de nieuwe campus op
het researchpark van Haasrode na een grondige renovatie ook officieel geopend. In de
namiddag kregen de nieuwe studenten een warm en feestelijk welkom. Tijdens een
Campus Discovery game verkenden ze hun nieuwe thuis met de smartphone in de hand.
3000 studenten op researchpark
Eind januari 2015 namen de algemene diensten van hogeschool UCLL al hun intrek op Campus
Proximus. Het voorbije academiejaar huisvestte de nieuwe campus al 450 studenten Toegepaste
Informatica. Met de start van het academiejaar 2016-2017 komen daar de 2500 overige studenten
Management & Technologie bij (met uitzondering van de studenten Chemie – die blijven op Campus
Gasthuisberg). Alles tezamen krijgen dus zo’n 3000 studenten een nieuwe thuis op het researchpark
van Haasrode, een unicum. Campus Proximus huisvest ook de International School of Leuven en de
HBO5 opleidingen van Mobyus.
Muren om op te schrijven
Het voormalige Telindusgebouw en de Proximus-site werd de voorbije maanden verder
klaargestoomd voor de studenten, docenten en onderzoekers van de groep Management &
Technologie. Zo kreeg het gebouw er o.a. een nieuwe aula voor 500 personen bij, als ook lokalen
met ‘white board’ muren, waar er naar hartenlust op de muren geschreven kan worden tijdens het
brainstormen. De cafetaria van Proximus krijgt een rechtstreekse toegang tot de tuin, zodat
‘picknickpauzes’ nu ook tot de mogelijkheden behoren.
Betere mobiliteit op de Proximus-site
Tegelijkertijd werd ook het circulatieplan op de Proximus-site ingrijpend veranderd. Fietsers en
wandelaars kunnen het terrein nu betreden via een aparte ingang, dichter bij de bushaltes. De aanleg
van een apart pad zorgt ervoor dat de zgn. zwakke weggebruikers gescheiden blijven van het
autoverkeer op de site. Het campusgebouw zelf kreeg er ruime fietsenstallingen bij met een
afgescheiden ruimte en laadpunten voor elektrische fietsen.
www.ucll.be > Studeren > Student aan UCLL > Campussen > Campus Proximus > Hoe raak ik op Campus Proximus?

PROGRAMMA & sprekers

1. Academische opening start om 11u in de nieuwe aula van Campus Proximus:
•

Het huis van de Moving Minds
Toon Martens uittredend algemeen directeur UCLL

•

Panelgesprek over levensbeschouwelijke identiteit van UCLL
Toon Quaghebeur, Katrin Ceulemans, Bruno Gevaert (UCLL) &
Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

•

Verwelkoming nieuwe algemeen directeur UCLL
Jos Clijsters, ondervoorzitter UCLL

•

Meerwaarde van Moving Minds
Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL

•

Mindgate en Moving Minds van UCLL
Mohamed Ridouani, Leuvens schepen van onderwijs

•

Opening academiejaar 2016-2017
André Oosterlinck, voorzitter Associatie KU Leuven

2. Rondleiding op Campus Proximus voor de gasten om 12u30.
3. Studentenwelkom met Campus Discovery en dj start om 14u.

Contact
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931

Over UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bacheloropleidingen aan op 10 campussen in Limburg en
Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1.700 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
5.000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

