Hogeschool UCLL • Persuitnodiging woensdag 22 februari, 11u

Hogeschool UCLL presenteert groot bouwproject Campus
Diepenbeek
Na Campus LiZa in Genk, nieuwe Limburgse landmark in Diepenbeek
Na de opening van Campus LiZa in Genk, investeert hogeschool UCLL opnieuw in Limburg.
Met het Masterplan 2020 voor Campus Diepenbeek stelt UC Leuven-Limburg een state of
the art leer- en werkomgeving voor, ontworpen door Stéphane Beel Architects. De
hogeschool wil er een echte ‘living campus’ van maken, een plek waar haar Moving Minds
elkaar kunnen ontmoeten en groeien. Najaar 2017 starten de grootschalige werken ter
waarde van 16 miljoen Euro. Pers is welkom voor de voorstelling van het Masterplan 2020
op woensdag 22 februari: de plannen worden gepresenteerd aan de hand van de maquette
en toekomstimpressies.
Datum: woensdag 22 februari 11u
Locatie: Campus Diepenbeek UCLL – Gebouw Management (S-Blok)
Programma
11u00 Visie en plan: algemeen directeur Marc Vandewalle
11u20 Q&A:
algemeen directeur UCLL Marc Vandewalle,
algemeen beheerder UCLL Stefan Verheyden,
architect Stéphane Beel
11u45 Mogelijkheid tot afnemen individuele interviews en nemen van foto’s
De maquette en 3D-beelden zijn te bekijken tijdens het persmoment
12u

Broodjeslunch

Contact
Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, UC Leuven-Limburg
jan.withofs@ucll.be • 0473 736 919

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit

University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

