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Hogeschool UCLL ontvangt delegatie van Brussels en Waals
hoger onderwijs
Franstalige collega’s bezoeken nieuwe campus op Proximussite
Download de groepsfoto van het bezoek via Flickr (@Chris Berthels/UCLL).
Heverlee, 25 augustus – Hogeschool UCLL ontving vandaag op Campus Proximus een
delegatie

van

het

Franstalige

hoger

onderwijs

uit

Brussel

en

Wallonië.

De

hogeschooldirecteurs en een aantal medewerkers van de grootste koepel van Franstalige
hogescholen werden ontvangen door Marc Vandewalle, de kersverse algemeen directeur
van UC Leuven-Limburg: “Met het merendeel van deze hogescholen wisselen we al
studenten uit en binnen de Leuvense bacheloropleiding Bedrijfsmanagement loopt er zelfs
een bi-diplomeringstraject. Uiteraard zijn er daarnaast nog contacten op docenten niveau
via gedeelde projecten, samenwerking rond CLIL (Content & Language Integrated
Learning) etc.“
Mevrouw Vinciane De Keyser, secretaris-generaal FedESuc: “Ons bezoek aan UCLL gaf ons de kans om
vanuit de Vlaamse context aan zelfreflectie te doen en ideeën uit te wisselen. Daarbij kwamen evoluties
in o.a. de lerarenopleiding en de opleidingen verpleegkunde aan bod en thema’s als internationalisering
en financiering.” De delegatie kreeg ook een uiteenzetting over het fusieproces waaruit de nieuwe
hogeschool ontstond en over haar strategische aanpak, gevolgd door een rondleiding op Campus
Proximus, de nieuwe UCLL-campus in het research park van Haasrode.
Contact
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, hogeschool UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931
Over hogeschool 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.

