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Living campus: visie en voorbeelden



Wat is jouw favoriete plekje op jouw campus?





Hoe het allemaal begon – de oerknal

• Project
• Werkgroep

- Studenten en personeel
- Droomoefening “Hoe ziet jouw ideale campus eruit?”
- Geen commentaar, geen ‘ja, maar’



LevendigEigentijds

Toegankelijk

Verbindend

Authentiek

Van chaos naar orde



Kort samengevat

Een living UCLL-campus is meer dan enkel een plaats om te leren

en te werken. Het is een eigentijdse, bruisende en stimulerende omgeving

die voor iedereen toegankelijk is, waar iedereen zichzelf kan zijn,

en waar verbondenheid en participatie centraal staan.



Living campus: 5 pijlers

1. Eigentijds
“Een living UCLL-campus is zowel modern als vooruitstrevend”. Staat open voor 
verandering, suggesties van gebruikers en nieuwe trends. Zet in op duurzaamheid.

2. Levendigheid 
“Een living UCLL-campus is een bruisende, stimulerende omgeving”. 
Een kloppend hart! Ruimte voor ontspanning, beweging, cultuur, enz.

3. Toegankelijkheid
“Een living UCLL-campus is voor iedereen toegankelijk”
Iedereen is welkom! De gebruiker staat centraal.



Living campus: 5 pijlers

4. Authenticiteit 
“Een living UCLL-campus is een plaats waar iedereen zichzelf kan zijn”.
Een veilige omgeving waar iedereen zich thuis voelt en zich ongedwongen 
kan uitdrukken op zijn eigen manier. Oog voor diversiteit en creativiteit. 
Aanvullende visie rond ‘stille ruimte’.

5. Verbinding 
“Een living UCLL-campus draait rond verbondenheid”
Een plaats waar gebruikers elkaar kunnen ontmoeten, waar zijn samen tijd kunnen 
doorbrengen, waar co-creatie mogelijk is. Stimuleert betrokkenheid en participatie.



• Tussen studenten
• Met jezelf
• Met personeelsleden
• Met de opleiding
• Met de hogeschool
• Tussen personeelsleden
• Tussen studenten en personeelsleden
• Met de buitenwereld
• Met de natuur
• …

Verbinding



#UCLLinspireert

• Living campus als onderdeel van strategische doelstellingen
• Strategisch plan UCLL 2019-2024

- #UCLLsuccesverhalen
- #UCLLregioboost
- #UCLLwereldburgers
- #UCLLinspireert: Inspirerende leer- werk- en leefgemeenschap 



Aan de slag – niet vergeten



Stappenplan

Stap 1: Bepaling ‘weg’
Dedicated werkgroep
Bestaand overlegorgaan

Stap 2: Inventarisatie per pijler
Wat is er al? 
Loopt dat goed? 
Verzamelen good practices 



Stap 3: Analyse behoeften
Op welke pijler(s) willen we (nog meer) inzetten?
En, op welke deelaspecten in het bijzonder?

Stap 4: Brainstormen
Wat kunnen we doen?
Via ideeënbus of brainstormsessie
Inspiratie uit good practices

Stappenplan



Stap 5: Prioriteren
Wat willen we eerst aanpakken? 
Aftoetsen haalbaarheid, zowel praktisch als financieel

Stappenplan



Realisatie studentenlounge

• Dedicated werkgroep: studenten, docenten + stuvo
• Bestaande overlegorganen: 

- participatieraad 
- campusoverleg

• Rondgang campus
• Analyse behoeften: meer verbinding = pijler 5
• Meerdere brainstormsessies 
• Gekozen prioriteit: studentenloungehoek

LUCA campus C-Mine



Voor



Ontwerp inrichting samenwerking externe partner



Ontwerp inrichting samenwerking externe partner



Ontwerp inrichting samenwerking externe partner



Ontwerp visual studenten fotografie



Na - het eindresultaat!



Na - het eindresultaat!



Inrichting studentenrestaurant - voor

Campus Oude Luikerbaan Hasselt 
Studentenrestaurant



Inrichting studentenrestaurant - na

Campus Oude Luikerbaan Hasselt 
Studentenrestaurant



Inrichting studentenrestaurant - voor

Campus Oude Luikerbaan Hasselt 
Studentenrestaurant



Inrichting studentenrestaurant - na

Campus Oude Luikerbaan Hasselt 
Studentenrestaurant



Cosy corners

Campus LiZa Genk
Studentenloungehoek



Cosy corners

Kunst



Natuur en buitenomgeving

Kunst



Natuur en buitenomgeving

Bijenhotel



Natuur en buitenomgeving

Bye Bye Grass charter



Natuur en buitenomgeving

Bye Bye Grass charter



Natuur en buitenomgeving - mobiliteit



Sport en spel



Sport en spel

Gezelschapsspelletjes

Lasershooting



Sport en spel



Activiteiten on campus



Activiteiten on campus



Ondersteuning studentenverenigingen



Living campus initiatieven Ruime interpretatie 

• Genderneutrale toiletten

• Toegankelijke toiletten voor rolstoelgebruikers
• Wifi, ook buiten!
• Stille ruimte



Kritische blik

• Heel breed? Té breed?   
• Dynamisch
• Waarde versus doel
• Communicatie
• Samen-verhaal, ook financieel

• Wisselend niveau studentenparticipatie
• Link met decretale opdracht
• Meer dan enkel infrastructuur en inrichting
• Verbinding en levendigheid
• Versterken en/of faciliteren



1. Duurzaamheidsbeleid
2. Sorteerbeleid
3. Rookbeleid
4. Alcoholbeleid
5. Visie stille ruimte
6. Mobiliteitsplan
7. …



Wat hebben we geleerd?

1. We deden al veel.
2. We doen nu nog meer.
3. We zouden nog meer kunnen doen.





Vragen?
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