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Marc Vandewalle, secretaris-generaal van VLHORA, wordt
nieuwe algemeen directeur van Hogeschool UCLL
De algemene vergadering van UC Leuven-Limburg heeft de heer Marc Vandewalle
aangesteld als algemeen directeur van UC Leuven-Limburg. Hij volgt huidig
algemeen directeur Toon Martens op die met pensioen gaat. UCLL en VLHORA (de
Vlaamse Hogescholenraad) overleggen de volgende dagen over de precieze
startdatum en overgangsperiode.
Marc Vandewalle is 54 jaar, geboren in Ieper en woont in Genk. Van opleiding is Marc
Vandewalle Master in de Germaanse Filologie met een bijkomend diploma in de audiovisuele
communicatie. Hij begon zijn loopbaan in het hoger onderwijs als lesgever literatuur, werd
daarna docent talen en communicatie en werd in 1997 departementshoofd
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde aan de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim). In
2009 werd Marc Vandewalle secretaris-generaal bij VLHORA – de Vlaamse Hogescholenraad.
Marc Vandewalle: “Ik kijk er erg naar uit om samen met alle medewerkers de ambitie waar
te maken om talenten te ontwikkelen in het belang van de regio’s waarin deze hogeschool
actief is. Ik hoop dat ik met mijn ervaring en inzichten daaraan kan bijdragen”
“Het hoger onderwijs staat de volgende jaren voor heel wat nieuwe uitdagingen. Ik ben erg
tevreden dat onze stuurman erg goed thuis is in dat veranderende onderwijslandschap”,
aldus Jan Schrijnemakers, voorzitter van de Raad van Bestuur UCLL.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en VlaamsBrabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 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 5000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

