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Betreft praktijk afstudeerjaar 

Lerarenopleiding voor volwassenen en werkstudenten 
Academiejaar 2022-2023 
 
 
Aan de directeur, aan de (school)mentor 
 
 

 
 

Geachte heer/mevrouw 

Aan het departement Lerarenopleiding van UC-Limburg  is het mogelijk om een bachelordiploma 
leraar te behalen via een traject voor volwassenen en werkstudenten en dit zowel voor het kleuter- 
als het lager onderwijs.  

De studenten zoeken een stageschool/werkplek waaraan ze in principe een heel jaar verbonden 

blijven. 
De praktijk valt uiteen in 2 luiken : werkplekleren en stage. 
 
Elke week participeert de student een halve dag op klas- en schoolniveau. Dit noemen we het 
werkplekleren en is voor alle studenten hetzelfde. Daarnaast doen zij afhankelijk van hun 
vooropleiding 3, 6 of 8 weken stage. Deze weken worden het best verspreid over het hele jaar. Dit 

gebeurt in overleg met de klasmentor en met u. 
 

Samen met de (school)mentor kijkt de student waar de meest optimale leerkansen zijn. De opleiding 
geeft dus geen concrete opdrachten mee. We verwachten dat de student in samenspraak met de 
mentor het eigen leertraject vorm geeft. 
 
De student heeft tijdens het praktijktraject per semester recht op een coaching vanuit de opleiding.  

Het initiatief hiervoor ligt bij de student. We raden hen aan hiervan gebruik te maken. 
 
Het volledige begeleidings-en evaluatieproces wordt voor u toegelicht op een contactmoment  
voor mentoren. Het eerste mentorenoverleg gaat door op dinsdag 18 oktober in de voormiddag. 
We hopen daar zoveel mogelijk mentoren te ontmoeten die met onze studenten werken. 
 
Wij willen u alvast bedanken voor uw bereidheid en inspanning om een toekomstige leerkracht oefen- 

en leerkansen te bieden. Wij hopen op een prettige samenwerking. Indien u vragen hebt of indien 
de samenwerking met de student problematisch zou worden, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

 

Met vriendelijke groeten 

Goele Berens  goele.berens@ucll.be 

Praktijkbegeleider         

 

Katleen Gressens katleen.gressens@ucll.be  

Praktijkbegeleider 

 

Ine Thijs             ine.thys@ucll.be          

Opleidingsverantwoordelijke Werken&Studeren BaKO-BaLO Limburg 
 

 

  

mailto:goele.berens@ucll.be
mailto:katleen.gressens@ucll.be
mailto:ine.thys@ucll.be

