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Hogeschool UCLL presenteert nieuw aanbod voor zij-instromers
om lerarentekort tegen te gaan



Grootste lerarenopleiding van Vlaanderen voert op korte tijd grondige vernieuwing
aanbod door.
Overstap naar onderwijs wordt gemakkelijker met: verkorte educatieve bachelors
(vroegere SLO’s); educatieve graduaten (praktijkleraren); flex-trajecten voor
huidige leraren.

De accreditatie-organisatie NVAO heeft groen licht gegeven voor de inrichting van educatieve
graduaten. Dit is een belangrijke stap in de vernieuwing van de lerarenopleiding waar ook UCLL
sterk op inzet. Vanaf september biedt hogeschool UCLL deze educatieve graduaten aan op haar
campussen in Diepenbeek en Heverlee. Tegelijk vernieuwt de hogeschool haar aanbod met
verkorte educatieve bachelors; flex-trajecten voor leraren die een bijkomende
onderwijsbevoegdheid wensen; werkplektrajecten voor lesgevers zonder onderwijsdiploma (LiO)
en de nieuwe banaba ‘Meertalig Onderwijs’ – uniek in Vlaanderen. Alles tezamen betekent dit een
grondige vernieuwing op korte tijd van het aanbod van UCLL’s Lerarenopleiding (campussen
Heverlee-Diepenbeek).
Greet Decin, directeur Lerarenopleiding UCLL: De Lerarenopleiding van UCLL heeft een sterke
reputatie zowel in Brabant als Limburg, wat weerspiegeld wordt in het feit dat ze de grootste
Vlaamse lerarenopleiding is. Dankzij de uitbreiding van het aanbod kunnen nu alle zij-instromers via
verkorte persoonsgerichte trajecten leraar worden bij UCLL of kunnen leraren hun bevoegdheid
uitbreiden door het kiezen voor een nieuwe doelgroep of andere vak-bevoegdheid. Hiermee hopen we
het lerarentekort een halt toe te roepen.

Educatieve Graduaatsopleiding: naar praktijkleraren secundair onderwijs
Loodgieters, bakkers, kappers, schrijnwerkers ... die de overstap naar het onderwijs willen maken,
kunnen voortaan een pedagogische opleiding aan de hogeschool volgen. UCLL organiseert hiertoe
vanaf het academiejaar 2019-2020 een educatieve graduaatsopleiding in dag- en avondonderwijs. De
educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs is gericht op personen met een
getuigschrift/diploma secundair onderwijs en/of een graduaatsdiploma (HBO5) en met minstens 3
jaar nuttige beroepservaring in een technisch- of beroepsvak.

Greet Decin, directeur Lerarenopleiding UCLL: Vaklui die jongeren willen meenemen in hun passie
voor het vak en praktijkleraar willen worden in het secundair onderwijs, kunnen vanaf september
2019 terecht op onze campussen in Diepenbeek en Heverlee. De opleiding wordt momenteel
aangeboden door de Centra voor Volwassenenonderwijs CVO Limlo (Diepenbeek) en CVO VTI

(Leuven), maar zal voortaan georganiseerd worden door hogeschool UCLL onder de nieuwe naam
‘Educatief Graduaat’.

Traject in 1,5 of 3 jaar
De nieuwe opleiding biedt pedagogisch-didactische inhouden, veel praktijkervaring, kennis
over ‘school-breed participeren’ en ‘de leraar in het onderwijs en de samenleving’, alsook
een algemene vorming. De educatieve graduaatsopleiding kan in een voltijds traject op 1,5
jaar afgerond worden of in een avondtraject op 3 jaar (studieomvang 90 studiepunten).

Specifiek traject voor werkstudenten
Er is ook een aanbod voor werkstudenten ontwikkeld. De opleiding Educatief Graduaat biedt
maximale flexibiliteit en studieprogramma's op maat voor studenten die werken en studeren
combineren. Zo zijn er per academiejaar 2 instapmomenten, september en januari. Er wordt
ook een mix van contact- en afstandsonderwijs aangeboden. Voor studenten die de opleiding
met een job in het onderwijs combineren wordt er een speciaal LiO-traject (Leraar In
Opleiding) voorzien.

Ook nieuw: verkorte educatieve bachelors bij UCLL
Ook de verkorte opleidingen (SLO’s) voor personen met een diploma hoger onderwijs zullen vanaf
september 2019 door de hogescholen worden ingericht onder de naam ‘Verkorte Educatieve
Bachelor’. UCLL zal het aanbod van cvo Limlo in Limburg en cvo VTI in Leuven vanaf dit jaar inrichten.





Deze verkorte opleiding kan in dag- of avondonderwijs gevolgd worden met veel
praktijkervaring.
De verkorte educatieve bachelor kan op 1 jaar afgerond worden (minimumduur). Programma
kan je ook spreiden over 2 academiejaren.
Deze bacheloropleiding telt 60 studiepunten.
Vrijstellingen mogelijk afhankelijk van voorgaand diploma.

Samenwerking met ‘EDU by KU Leuven’
Hogeschool UCLL bespreekt met KU Leuven een samenwerking voor de verkorte educatieve
bachelor (UCLL) en verkorte educatieve master (EDU by KU Leuven). Zo is er sprake van
inhoudelijke samenwerking om bepaalde vakken samen aan te bieden. Maar ook naar het
logistieke (lokalen, campussen, vaklokalen) wordt de samenwerking momenteel onderzocht.

Nieuwe flex-trajecten voor de huidige leraren
Greet Decin, directeur Lerarenopleiding UCLL: Om het lerarentekort tegen te gaan, is het belangrijk
om ook binnen het huidige lerarenbestand alle potentieel de nodige mogelijkheden te geven. Om hier

op in te spelen, heeft UCLL een specifiek aanbod ontwikkeld dat voor verschillende lerarendiploma’s
van nut kan zijn. Zo kan men bvb. via verkorte trajecten zich bekwamen in een andere doelgroep of
een extra vak-bevoegdheid verkrijgen of kan men werken in onderwijs combineren met het halen
van het leraarsdiploma – de zogenaamde LiO-trajecten – en dit zowel voor basisonderwijs (nieuw) als
secundair onderwijs.

Vanaf dit academiejaar: unieke opleiding Meertalig Onderwijs (banaba)
Leerkrachten die geboeid zijn door talen of de talige diversiteit op school kunnen vanaf september
2018 bij UCLL hun deskundigheid in meertalig onderwijs in basis- of secundair onderwijs vergroten.
De bachelor-na-bachelor speelt in op een duidelijk erkende maatschappelijke nood en is momenteel
uniek in Vlaanderen. In deze opleiding krijgt de student de kans zich verder te ontwikkelen in
meertalige didactiek: CLIL (Content Language Integrated Learning), onthaal- en taalversterkend
onderwijs of vroeg vreemde-taal-onderwijs. Deze opleiding heeft twee verschillende programma's:
ofwel kiezen studenten voor een voltijdse dagopleiding (1 jaar), ofwel voor een deeltijds programma
(voor wie reeds aan het werk is).

Extra modaliteiten voor werkzoekenden/werkstudenten
Via de VDAB zijn er diverse ondersteunende maatregelen voor de educatieve graduaatsstudenten of
werkzoekenden die kiezen voor een knelpunt-vak in het secundair onderwijs (Frans, Wiskunde,
Nederlands) of (in Limburg) voor lager onderwijs met opleidingscheques, betaald educatief verlof of
een aanmoedigingspremie.

Meer info
Geïnteresseerden kunnen terecht op de eerstvolgende infodag van de hogeschool op zaterdag 27
april op Campus Diepenbeek of Campus Hertogstraat (Heverlee).
Folder educatieve graduaten en verkorte educatieve bachelors.
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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 zo’n 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.

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.

