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Toekomstige kleuteronderwijzers UCLL geven les aan
leerkrachten
Limburgs concept Proeftuin van UCLL’s Campus Hasselt trekt grenzen provincie
over
Na bijna twee jaar leren en leven in de Hasseltse Proeftuin van hogeschool UCLL, zijn de
studenten van dit innovatief onderwijstraject voor de Bachelor in het Kleuteronderwijs nu
zelf klaar om het concept uit te dragen. Tijdens de inspiratienamiddag op 6 maart geven ze
hun passie door aan onderwijsliefhebbers uit zo’n 40 scholen basis-, secundair- en hoger
onderwijs. Ook scholen uit Antwerpen en Vlaams-Brabant komen kijken naar de nieuwe
aanpak. Hiermee trekt dit Limburgse concept nu ook de grenzen van de provincie over. Het
feit dat de studenten deze studiedag mee vorm geven, past helemaal in het concept van de
Proeftuin.
U bent welkom om u te laten inspireren door onze studenten. Na de workshop klimmen ze ook nog op
het podium van de Nieuwe Zaal om te getuigen over hun ervaringen in de Proeftuin.
PRAKTISCH
Inspiratienamiddag ‘Energie voor leren’ dinsdag 6 maart 2018
15u30-16u30: workshop door studenten Proeftuin ‘Nieuwsgierigheid: willen weten, willen onderzoeken’
16u30-17u15: getuigenissen in de Nieuwe Zaal
Locatie
Hogeschool UCLL, Campus Hemelrijk, Maastrichterstraat 96, 3500 Hasselt
Contact ter plekke
Katleen Costers, Lerarenopleiding UCLL: 0478 23 80 88
Perscontact
Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, UC Leuven-Limburg
jan.withofs@ucll.be • 0473 736 919
Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

