
Instellingen 

Door de gewijzigde institutionele context is het aangewezen de statistieken van de 

inschrijvingen en van de diploma’s te rangschikken volgens het taalkundig regime 

waartoe de universitaire instelling van de student(e) behoort. Vanaf 1996 werd ook 

de “Fondation Universitaire Luxembourgeoise” (FUL) opgenomen. Het 

Universitair Centrum Antwerpen, de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius 

Antwerpen en de Universitaire Instelling Antwerpen worden als één instelling 

beschouwd, de Universiteit Antwerpen, vanaf het academiejaar 2001-2002. De 

Transnationale Universiteit Limburg werd in het academiejaar 2001-2002 opgericht 

als een samenwerking van het Limburgs Universitair Centrum en de Universiteit 

Maastricht. In het academiejaar 2004-2005 werd de naam van het Limburgs 

Universitair Centrum omgezet in Universiteit Hasselt; de “Fondation Universitaire 

Luxembourgeoise (FUL)” werd vanaf 2004-2005 opgenomen in de “Université de 

Liège”. De officiële naam van de KUBrussel is thans HUB-KUBrussel. 

Vlaamse universiteiten 

 Katholieke Universiteit Brussel (HUB-KUBrussel) 

 Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) 

 Universiteit Hasselt 

 Transnationale Universiteit Limburg (tUL) 

 Universiteit Antwerpen (UA) 

 Universiteit Gent (UGent) 

 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

Franstalige universitaire instellingen 

 Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (FUSAGx) 

 Faculté Polytechnique de Mons (FPMs) 

 Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCaM) 

 Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur (FUNDP) 

 Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles (FUSL) 

 Université Catholique de Louvain (UCL) 

 Université Libre de Bruxelles (ULB) 

 Université de Liège (ULg) 

 Université de Mons-Hainaut (UMH) 

Tweetalige universitaire instellingen 

 Koninklijke Militaire School/Ecole Royale Militaire 

 Universitaire Protestantse Theologische Faculteit/Faculté Universitaire de 

Théologie Protestante 



De cijfergegevens van de tweetalige universitaire instellingen zijn sinds 1993 

ondergebracht in een bijlage. 

In dit jaarboek ontbreken de gegevens van de Koninklijke Militaire School. Het 

was voor deze instelling niet mogelijk de gegevens voor het academiejaar 2008-

2009 (diploma’s 2007-2008) te bezorgen. Indien we volgend jaar deze gegevens 

beschikbaar hebben, zullen ze in het volgend Jaarboek opgenomen worden om de 

continuïteit van de statistieken te verzekeren. 

 


