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Hogeschool UCLL ondertekent samenwerkingsovereenkomst
met Amerikaanse universiteit
Ervaring met International Innovation Labs van Campus Hertogstraat smaakt
naar meer
Foto via Flickr-account Perscommunicatie UCLL: Toon Martens, algemeen directeur UCLL en David
Sollars, decaan Washburn University (@Chris Berthels/UCLL)

Heverlee, 9 juni 2016 – Washburn University (Kansas, VS) en hogeschool UCLL
ondertekenden vandaag een akkoord om de volgende jaren diepgaander te gaan
samenwerken. De onderwijsinstellingen kenden mekaar al van de International
Innovation Labs. Robrecht Van Goolen, Hoofd Dienstverlening Management &
Technologie bij UC Leuven-Limburg: “De internationale insteek van de
‘innovatielaboratoria’ van onze Campus Hertogstraat in Heverlee sloeg aan bij bedrijven
uit de regio. Het uitbreiden van onze samenwerking met de Amerikaanse universiteit was
dus een logische volgende stap.”
Hogeschool UCLL en Washburn University engageren zich met dit nieuwe samenwerkingsakkoord nu
ook voor het uitwisselen van personeel en studenten en voor het opzetten van gezamenlijke
onderzoeks- en dienstverleningsprojecten voor (minstens) de komende 5 jaar.
International Innovation Labs
Het International Innovation Lab van de groep Management & Technology van hogeschool UCLL is
een project dat derdejaarsstudenten Bedrijfsmanagement en Business Management van Campus
Hertogstraat kunnen uitvoeren als alternatieve stage. Studententeams werken 3 maanden samen om
ondernemingen advies te verlenen en waar mogelijk in praktijk om te zetten.
“Wat deze vorm van stage bijzonder maakt, is de inbreng van buitenlandse studenten uit landen zoals
Finland, Letland, Frankrijk of de VS. Deze jongeren komen een week naar Heverlee om de bedrijven
in de regio te bezoeken waarvoor het studententeam van UCLL aan de slag gaat. Tijdens de
brainstormsessies die hierop volgen, brengen de internationale studenten vaak inzichten aan die een
Vlaamse ‘insider’ niet zo snel zou bedenken,” aldus Robrecht Van Goolen van UCLL. De Leuvense
studenten bezoeken om hun innovatieplan te finaliseren op hun beurt de Finse, Amerikaanse, etc.
studenten op hun thuisuniversiteit.
Tevreden bedrijven
Dit jaar namen er 25 studenten deel aan het International Innovation Labs. Ze werkten daarbij voor 8
bedrijven. Robrecht Van Goolen, UCLL: “Deelnemende bedrijven zoals OHL, Universal Music Belgium
en de bierbrouwer Wolf waren in het verleden al uitermate tevreden met de met de vaak verrassende
projectresultaten. Dit project laat studenten toe hun innovatieve geest aan te scherpen, binnen een
internationale context en dit voor Belgische ondernemers.”
Wat is nog innovatief?
Als er over ‘innovatie’ gesproken wordt, gaat het vaak om vooruitgang in technologische productie.
Maar innovatie bestaat in vele vormen en kleuren. De International Innovation Labs van UCLL i.s.m.
buitenlandse onderwijsinstellingen benadrukken andere vormen van innovatie: innovatie in de
marketingaanpak of de communicatiestrategie van een bedrijf; innovatie op het vlak van
marktsegmentering & doelgroepenbenadering etc.

De ‘innovatielabs’ verhuizen volgend academiejaar naar Campus Proximus in Heverlee.
www.innovatielab.be
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Over UC Leuven-Limburg
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen 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.

