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Kris Peeters wuift 1e lichting studenten uit die afstuderen van de
Engelstalige bachelor Business Management
Federaal vicepremier en Minister van Werk en Economie richt zich op proclamatie tot
studenten uit meer dan 20 landen

Heverlee – De Leuvense laatstejaarsstudenten van de groep Management & Technologie
krijgen tijdens hun proclamatie komende donderdag een uitzonderlijke speech te horen:
Minister van Werk en Economie Kris Peeters zal het hebben over de troeven van een
bachelorsdiploma op de huidige arbeidsmarkt. Opmerkelijk: de minister zal ook de eerste
lichting studenten die afstuderen van de internationale bacheloropleiding Business
Management–Marketing uitwuiven.
Eerste volledig Engelstalige bachelor Business Management in Vlaanderen
Een belangrijk moment tijdens deze proclamatie: ongeveer 30 studenten uit meer dan 20 landen halen
voor het eerst een Engelstalig bachelordiploma in Business Management–Marketing aan UCLL. Deze
opleiding was bij haar start in 2013-2014 de eerste volledig Engelstalige professionele bacheloropleiding
in Business Management in Vlaanderen. De buitenlandse studenten verblijven 3 jaar in België, heel wat
langer dan de gemiddelde buitenlandse student, dus.
38 en pas afgestudeerd
Het gaat om een groep studenten uit alle windstreken en van uiteenlopende leeftijden: de jongste
student was 17 toen zij de opleiding 3 jaar geleden startte; de oudste 35. Mieke Roggen,
opleidingshoofd Marketing: “Vele van deze internationale studenten leefden al een tijdje in België toen
ze hun opleiding aan UCLL begonnen en wilden op latere leeftijd hun kansen op de arbeidsmarkt
verhogen, andere vlogen een onbekend avontuur tegemoet vanuit een ver buitenland om in België een
waardevol diploma te halen.”
Meerwaarde voor Vlaamse student
Niet alleen internationale studenten zijn gebaat bij deze 3-jarige opleiding bij UCLL. De internationale
mix voegt ook een meerwaarde toe aan de studieloopbaan van de Vlaamse studenten op de campus.
Mieke Roggen: “Onze studenten hoeven geen Engelstalige opleiding te volgen om in contact te komen
met buitenlandse studenten. Ze komen elkaar sowieso tegen tijdens projecten waarbij verschillende
opleidingen samenwerken.”
Verhuis
Dit is de laatste keer dat er studenten Management geproclameerd zullen worden op Campus
Hertogstraat. Volgend academiejaar verhuizen alle opleidingen naar Campus Proximus in Heverlee.
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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.

