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WELKOM IN ONZE 
WARME SCHOOL

LINDSEY EVENS ! STUDENT

“Het idee dat ik hier van iedereen iets kan leren, 
niet alleen van de docenten, geeft het gevoel dat 
je echt samen aan iets werkt. Tegelijkertijd krijg ik 
ook echt persoonlijke begeleiding van de docen-
ten. Door de opleiding durf ik gewoon meer en 
heb ik het gevoel dat ik meer kan. Die mindset wil 
ik graag overdragen aan mijn kleuters.”

Onze lerarenopleiding Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs in Diepenbeek is de eerste ‘Warme school’ 
in het Vlaamse hoger onderwijs. In een Warme School is er naast inhoudelijke kennis, minstens evenveel 
aandacht voor het sociaal-emotioneel welzijn van iedereen op school. 

Als Warme School willen we dat iedereen goed in zijn vel zit: jij als student en ook je begeleiders. Samen 
zorgen we voor een warme sfeer en een context waarin iedereen zichzelf beter leert kennen en zichzelf 
kan zijn. Wanneer je in je element bent, gaat leren immers vlotter. Je wordt vanaf dag 1 opgenomen in een 
warme leer- en leefgemeenschap van studenten uit de drie opleidingsjaren. Een klein, vast docententeam 
ondersteunt je drie jaar lang.  Je begeleiders dagen je uit om je grenzen te verleggen en nieuwe leerkansen 
aan te grijpen, vanuit wie je bent en wat je nodig hebt. 

Samen bouwen we zo aan een ‘Generatie Veerkracht’: kinderen en jongeren die met vertrouwen de uitda-
gingen aangaan van het leven binnen en buiten de school.

Iedereen voelt zich welkom

Je kan zijn wie je bent of  
wie je wil zijn

Je hebt je eigen coach

De lat ligt hoog, maar op jouw maat

Je groeit vanuit jouw eigenheid  
en talenten

Je leert doorheen uitdagingen - 
zelfstandig of in groep

In hechte teams zorg je gedurende 
meerdere jaren voor elkaar

www.ucll.be/kleuteronderwijs-diepenbeek
www.warmescholen.net
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KLEIN TEAM VASTE KERNBEGELEIDERS - DOCENTEN EN STUDENTEN SAMEN VERANTWOORDELIJK - 3 OPLEIDINGSJAREN LEVEN EN LEREN SAMEN 

VERSCHILLENDE EVALUATIEMOMENTEN - VERSCHILLENDE EVALUATIEVORMEN - 3 JAAR LANG DEZELFDE OPLEIDINGSONDERDELEN 

KERNTAKEN KLEUTERLERAAR - UITDAGENDE OPDRACHTEN  - KLEUTERLERAREN IN KERNTEAMS 
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STUDIEPROGRAMMA
CAMPUS DIEPENBEEK

JAAR ! SP
Samen kinderen zien 4+5

Samen verwonderd zijn 4+5

Een krachtige leeromgeving 

ontwerpen
4+5

Spelen met kinderen 4+5

Ik, jij en wij 9

Leer-kracht zijn 15

TOTAAL "#

JAAR $ SP
Samen kinderen zien 9

Samen verwonderd zijn 9

Een krachtige leeromgeving 

ontwerpen
9

Spelen met kinderen 9

Ik, jij en wij 9

Leer-kracht zijn 15

TOTAAL "#

JAAR % SP
Samen kinderen zien 8

Samen verwonderd zijn 8

Een krachtige leeromgeving 

ontwerpen
8

Spelen met kinderen 8

Ik, jij en wij 8

Leer-kracht zijn 20

TOTAAL "#

DE ACCENTEN

KWALITEITSVOLLE RELATIES
 
In de opleiding kom je terecht in een hecht (leer)nest. Studenten en 
begeleiders leven en leren lange tijd samen op de campus in open 
leerruimtes. Je kernbegeleiders kennen je kernkwaliteiten en onder-
steunen je om ze verder te ontplooien. Ze zijn nieuwsgierig naar wie jij 
bent en wie je wil zijn, als leerkracht en als persoon. Daarom nemen we 
in onze warme school de tijd om jou echt te leren kennen gedurende je 
volledige opleiding. We zijn er immers van overtuigd dat warme relaties 
ook leiden tot betere prestaties.

WAARDERENDE BEGELEIDING
In onze warme school krijg je veel kansen om te tonen wie je bent en 
wat je kan. Je wordt uitgedaagd om je grenzen te verleggen in een 
omgeving waar fouten maken mag. Vaste kernbegeleiders volgen je 
leerproces, je welbevinden en betrokkenheid van dichtbij op. Doorheen 
het jaar word je op verschillende momenten en manieren geëvalueerd 
en geven medestudenten en begeleiders vertrouwen en stimuleren-
de feedback. Zo worden evaluatiemomenten leermomenten en kan je 
groeien als persoon en als kleuterleraar.

PRAKTIJKGERICHTE  OPLEIDING 
In de opleiding gaan we uit van concrete praktijksituaties die nauw aan-
sluiten bij je eigen ervaringen en bij het beroep van een kleuterleraar. 
De kernbegeleiders bieden theorie aan die je helpt om te leren uit je 
praktijkervaringen. Uitdagende en gevarieerde opdrachten gelinkt aan 
de klaspraktijk versterken je motivatie om individueel en in groep te 
leren. Je krijgt zo uitgebreid de kans om de verschillende aspecten van 
het lerarenberoep te ontdekken en te oefenen.

SP = Studiepunten
Studieprogramma onder voorbehoud.

Een kleuterleraar heeft volgens ons 6 kerntaken. Je 
ontwikkelt 3 jaar lang je competenties in diezelfde 6 
opleidingsonderdelen. De evaluatie gebeurt aan de 
hand van gevarieerde opdrachten en in verschillende 
vormen: een portfolio, blogbericht, een presentatie, 
een TED talk, een padlet, een workshop, ... Feedback 
krijg je op op verschillende momenten doorheen een 
jaar, vanuit verschillende perspectieven (o.m. medestu-
denten, kernbegeleiders, kleuterleraren). 
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IN DE PRAKTIJK
Je zal leren en groeien in een klasgroep met 
medestudenten uit de 3 opleidingsjaren. Een 
klein team van vaste kernbegeleiders onder-
steunen je gedurende de hele opleiding. Heel 
onze werking en leeromgeving is gericht op 
elkaar veelvuldig kunnen ontmoeten
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Je gaat doorheen het jaar elke maand 1 volledige week 
op stage, steeds in dezelfde kleuterklas. Zo leer je 
kleuters echt kennen en kan je geleidelijk je grenzen 
verleggen. Je kan veel met hen oefenen en herhalen. 
Hierdoor krijg je zelf ook veel oefenkansen en leermo-
menten. Dat geeft een boost aan je zelfvertrouwen. 
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