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UCLL Bachelor kleuteronderwijs Limburg presenteert haar uniek 
onderwijsmodel ‘Proeftuin – A new way of teaching’ aan 
Gouverneur Herman Reynders en Gedeputeerde van Onderwijs 
Jean-Paul Peuskens 

 
Maandag 16 oktober werkbezoek Gouverneur en Gedeputeerde 
op Campus Hasselt - UCLL 

 

Vorig jaar startte de opleiding ‘Bachelor in het kleuteronderwijs’ campus Hasselt met 
een project voor onderwijsvernieuwing, een zogenaamde proeftuin. 45 studenten Leraar 

kleuteronderwijs stapten in een geheel nieuwe opleiding waarin durven, creativiteit en 

samen leren van studenten en docenten centraal staan. In de proeftuin wordt een 
traditionele aanpak en organisatie van het onderwijs op zijn kop gezet. Zo vormen 

studenten van het eerste, tweede en derde jaar samen een leefgroep en werken ze dus 

jaar-doorbrekend.  
 

Na positieve evaluatie bij studenten en docenten gaat de proeftuin zijn tweede jaar in. Dit jaar 
kozen 18  eerstejaarsstudenten voor deze nieuwe manier van werken. Samen met de studenten van de 

tweede en derde opleidingsfase vormen ze  een groep van 48 studenten. 

 
Dat de UCLL-proeftuin aanslaat bij jongeren is duidelijk: studenten en lectoren zijn enthousiast 

en de reacties op sociale media zijn groot. Ook op het geheel van de opleiding kleuteronderwijs heeft 
de proeftuin een positief effect; de ervaringen werken inspirerend voor de collega-lectoren.  

 

 
Programma Persmoment en Werkbezoek Gouverneur en Gedeputeerde Provincie Limburg. 

Maandag 16 oktober. Start om 10u30 
 Welkom door Veerle Schuyten, adjunct-groepshoofd Lerarenopleiding UCLL 

 Het verhaal van de proeftuin, 1 jaar na de opstart: Ann Deburchgrave, opleidingshoofd 

Kleuteronderwijs Limburg UCLL 

 Bezoek aan de proeftuin: in gesprek met studenten en lectoren 

 Receptie en mogelijkheid tot interviews 

 
 

Locatie: Campus Hasselt UCLL – Oude Luikerbaan 79 

https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/campussen/campus-oude-luikerbaan 
 

 
Contact 

Hogeschool UC Leuven-Limburg: Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie 
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 Leuven-
Limburg 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. 
 

https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/campussen/campus-oude-luikerbaan
mailto:jan.withofs@ucll.be


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. 

 

http://www.ucll.be/

