Hogeschool UCLL
Persuitnodiging 19 september 2016

Hogeschool UCLL en Associatie KU Leuven openen
academiejaar voor eerste keer op Campus Proximus
Nieuwe campus op researchpark Haasrode klaargestoomd voor 3000 studenten
Hogeschool UCLL viert op maandag 19 september driemaal feest. Die dag trapt ze samen
met de Associatie KU Leuven en 500 gasten het academiejaar af in de spiksplinternieuwe
aula van Campus Proximus. Tegelijkertijd wordt de nieuwe campus op het researchpark
van Haasrode na een grondige renovatie ook officieel geopend. In de namiddag krijgen
de nieuwe studenten een warm en feestelijk welkom.
Pers is de hele dag welkom op Campus Proximus. Wat kan u zoal verwachten?
•
•
•

u krijgt o.a. de gloednieuwe aula te zien die UCLL toevoegde aan het voormalige
Telindusgebouw;
Marc Vandewalle zal zijn eerste officiële toespraak als nieuw algemeen directeur van de
hogeschool geven;
u kan deelnemen aan een rondleiding op de nieuwe campus.

Het volledige programma van de dag vindt u onderaan. Adres: Campus Proximus, Geldenaaksebaan
335, 3001 Leuven Graag een seintje aan Kristien Van Hoegaerden indien u komt.
Contact
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 016 375 779 • 0476 230 931

Programma
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

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

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.

