
CONTACT AVONDTRAJECT 

Trajectcoach Goele Berens goele.berens@ucll.be of Michèle Dexters michele.dexters@ucll.be 

Opleidingssecretaris Barbara Debatty: barbara.debatty@ucll.be  
  april 2022 

Leraar worden terwijl je (deeltijds) blijft werken,  

kan via het avondtraject dat UC Leuven-Limburg aanbiedt in Diepenbeek. 

WERKEN EN STUDEREN 
LERARENOPLEIDING | AVONDTRAJECT LIMBURG 

KLEUTERONDERWIJS | LAGER ONDERWIJS  

ORGANISATIE 

De lessen worden georganiseerd op maandag, dinsdag, 

woensdag en uitz. donderdag (18.30u - 21.45u) en op één 

zaterdag per maand (9u - 16u).  

Per week heb je 2 à 3 avonden les. 

Bij de start van het jaar krijg je een jaarplanning waarop je kan 

zien op welke concrete avonden de vakken uit jouw programma 

gepland staan.  

OPLEIDINGSPROGRAMMA 

We werkten verschillende trajecten uit op basis van je 

vooropleiding. Wanneer je nog geen ander diploma in het hoger 

onderwjis behaalde, omvat de opleiding 180 studiepunten. Op 

basis van eventueel eerder behaalde diploma’s worden 

vrijstellingspakketten toegekend van 60 SP tot +/- 110 SP. De 

concrete invulling van deze vrijstellingen wordt gedeeltelijk in de 

loop van de opleiding bepaald, op advies van de klassenraad. 

Vooropleiding SP Aantal 
opleidingsjaren 

Secundair onderwijs 180 4 jaar 

Professionele Bachelor 
/ Academische 
Bachelor/Master 

120 3 jaar 

Bachelor/Master 
+ BanaBa in onderwijs

+/- 90 2 (of 3) jaar 

Bachelor (en) Leraar 
secundair onderwijs 

(BASO, VEBso, SLO) 
+/- 90 2 (of 3) jaar 

Bachelor Leraar KO/LO +/- 70 2 jaar 

Meer concrete info over jouw traject vind je op de keerzijde. 

PRAKTIJK 

Je kan geen leraar worden zonder veel praktijkervaring 

op te doen. Meer nog: in deze professionele 

bacheloropleiding hebben alle vakken een link met de 

praktijk. Vaak moet je ter voorbereiding van een examen 

iets uit de theorie in je stageklas uitgeprobeerd hebben. 

Dat betekent dat je elk jaar verbonden bent aan een 

stageklas/stageschool. Die stageplaats kies je zelf. Je 

houdt hierbij rekening met volgende richtlijnen:  

• Doorheen je opleiding loop je stage zowel bij de

oudste als de jongste leeftijdsgroep. Studenten

in het kleuteronderwijs maken dus kennis met

de 5-jarige én de 2,5- of 3-jarige kleuters.

Studenten in het lager onderwijs doen ervaring

op in de 3de graad én de 1ste graad.

• Eén van je stagescholen is een school uit het

katholiek onderwijs.

We verwachten dat je gemiddeld elke week een halve 

dag op je stageplaats bent. Elk opleidingsjaar komen er 

nog stageweken bij: 

Praktijk 1: 1 week in febr/mrt

1 week in mei 

Praktijk 2: 2 aaneensluitende weken in mei 

Praktijk 3: 3 à 8 weken (afh. van vooropleiding) 

en stage in de hogeschool 

LOCATIE 

De lessen vinden plaats op Campus Diepenbeek. 

mailto:goele.berens@ucll.be
mailto:michele.dexters@ucll.be
mailto:barbara.debatty@ucll.be


TRAJECT VOOR WIE REEDS BACHELOR LERAAR KLEUTER/LAGER ONDERWIJS IS    73 SP ipv 180 SP (of 82 SP met alle OPO’s LeVo) 

 

 

 

 * De opleidingsonderdelen binnen de leerlijn LeVo die aangeduid zijn met een sterretje, dienen enkel gevolgd te worden wanneer je nog niet in het bezit bent van een mandaat voor godsdienstonderwijs.  

 

 2021-2022 
Hoofdfase 

2022-2023 
Afstudeerjaar 

PRAKTIJK Praktijk 2 7 Praktijk 3 6 

REFLECTEREN Reflectief en onderzoekend leren: Leergroep 2 3 
Reflectief en onderzoekend leren:  

Supervisie 
4 

 

LEREN & ONTWIKKELEN  

 

  
Verfijnen van het didactisch handelen 1 

Verfijnen van het didactisch handelen 2 

3 

4 

LEVENSBESCHOUWELIJKE 
VORMING 

RZL: levensbeschouwelijke vorming Avond* 

Levensbeschouwing: rooms-katholieke godsd. I deel 1 
3 

3 

Levensbeschouwing: rooms-katholieke godsd. I deel 2* 

Levensbeschouwing: rooms-katholieke godsd. II* 

3 

3 

 BaKO BaLO BaKO BaLO 

 

SPECIFIEKE DOMEINEN EGKO en WO 1.1 4 Français 1 4 
EGKO en WO 2.1 

EGKO en WO 2.2 

5 

6 
Français 2 3 

Taal:  

Luisteren en spreken 

Voorlezen en vertellen 

 
 
3 

4 

Taal:  

Schrijven 

Lezen 

 

3 

4 

Taal:  

Ontluikende geletterdheid 

 

3 

Taal:  

Luisteren, spreken, taalbeschouwing 

 

3 

Ontwikkelen van wiskundig denken: 
Getallen of Meten en meetkunde 

 

3 

Wiskunde: 

Natuurlijke getallen 

Algoritmen en meetkunde 

 

4 

3 

  

Wiskunde: 

Rationale getallen 

Probleemoplossend denken 

 

3 

3 

WO:  

Fysiek welzijn van het jonge kind 

 

3 
WO: Exploreer en leer 

WO: Wetenschap en techniek 

4 

3 
  

WO:  

Omgevingsonderwijs 
3 

Muzische vorming:  

Didactiek van het vak 

 

5 

 

Muzische Vorming:  

Didactiek van het vak 
3 

Muzische Vorming:  

Meer dan een vak 
7   

 

TOTAAL STUDIEPUNTEN 

 

BaKO: 38 SP 

 

BaLO: 44 SP BaKO: 44 SP BaLO: 38 SP 


