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Meet the 
Moving Minds!

Moving Minds DNA

We worden bewogen in emotionele zin, geraakt door wat er in de wereld gebeurt.

We bewegen zelf mee met onze omgeving en de wereld rondom ons.

We bewegen door en samen met anderen, in denken, doen en zijn.

Als hogeschool met een grote lerarenopleiding en heel wat andere beroepsgerichte opleidingen in gezondheid, 

welzijn, technologie en management steken we graag de handen uit de mouwen. Wij nemen elk schooljaar heel 

wat initiatieven, bijvoorbeeld om samen met scholen leerlingen te initiëren in de knepen van bedrijfsmanage-

ment. We geven meisjes de kans om verliefd te worden op technologie en leren jongeren hoe ze moeten handelen 

in levensbedreigende situaties. En wie kent onze Techniek- en Wetenschapsacademies niet? Als hogeschool willen 

we graag samen met het secundair onderwijs het oriënteringsproces van jongeren mee ondersteunen. 

De docenten en onderzoekers van UCLL werken intens samen met scholen: gezamenlijk onderzoek, co-creëren, 

navormingen voor leraars, organisatie van of input voor pedagogische studiedagen. Samen met jullie willen we 

de modernisering van het onderwijs aanpakken. Niet enkel de medewerkers van UCLL, maar ook onze studenten 

zullen via stages en projecten de verbinding maken tussen het basis, secundair en hoger onderwijs.  

In deze brochure vindt u al een eerste ‘voorzichtige’ selectie van het programma dat wij dit schooljaar aanbieden. 

Waarom we ‘voorzichtig’ zeggen, moeten we u niet meer vertellen. Doorheen het schooljaar zullen er ongetwij-

feld meerdere initiatieven landen, want school maken is teamwerk.  We gaan ook heel graag in op jullie vragen en 

noden in deze speciale omstandigheden en proberen in de mate van het mogelijke maatwerk te leveren.

Hou de updates en upgrades van deze brochure in het oog via: 
WWW.UCLL.BE/SAMENWERKEN en WWW.UCLL.BE/RESEARCH-EXPERTISE 

UCLL is de hogeschool voor Moving Minds.
Studenten én lesgevers zijn voortdurend ‘on the move’.

Want elke ‘Moving Mind’ is uniek.
Met vragen of suggesties over onze samenwerking met het onderwijs kan u terecht bij  

Of bij onze vijf programmadirecteurs: 

GEZONDHEID:  Toon Quaghebeur  –   toon.quaghebeur@ucll.be 

LERARENOPLEIDING:  Greet Decin    –    greet.decin@ucll.be  

MANAGEMENT:  Kim Plevoets    –   kim.plevoets@ucll.be

TECHNOLOGIE:  Maggy Timmermans  –  maggy.timmermans@ucll.be

WELZIJN:  Joke Maes   –  joke.maes@ucll.be

RESEARCH & EXPERTISE: Pieter Willems  – pieter.willems@ucll.be 

Karolien Vlayen
aanspreekpunt UCLL

secundaire scholen Limburg
 karolien.vlayen@ucll.be

Mie-ke Vanbergen
aanspreekpunt UCLL

secundaire scholen Vlaams-Brabant
mieke.vanbergen@ucll.be   
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5
PROGRAMMA'S

PROFESSIONALS  
VERZAMELEN JAARLIJKS BIJ UCLL 

VOOR NAVORMINGEN, SEMINARIES EN 
WORKSHOPS

Hogeschool UCLL in cijfers...

200
LOPENDE

ONDERZOEKS-
PROJECTEN

MEER DAN

460
ONDERZOEKERS

LERARENOPLEIDING
Aan de lerarenopleiding worden 

jongeren en volwassen opgeleid tot 

leraren die het verschil maken voor 

kinderen en jongeren. Leraren die 

vertrekken vanuit de leefwereld 

van hun leerlingen en met kennis 

van zaken in de klas staan. Leraren 

die samen met andere leraren, di-

recties, ouders en de maatschappij 

het engagement aangaan om leer-

lingen te inspireren en te begelei-

den. Met 3 educatieve bachelors 

inclusief flexibele en verkorte 

trajecten, een educatief graduaat, 

3 banaba’s en 10 postgraduaten 

werkt de lerarenopleiding aan on-

dernemende onderwijsprofessio-

nals die het label ‘Teachers on the 

Move’ waarmaken.

MANAGEMENT
De managementopleidingen van 

UCLL gaan voor een brede bedrijfs-

economische basis, die aangevuld 

wordt met een afstudeerrichting 

of keuzetraject naar keuze. Zo 

geeft elke student volgens zijn 

interesses en talenten een eigen 

kleur aan zijn studie. De opleidin-

gen zijn praktijkgericht en geven 

we in nauwe samenwerking met 

de bedrijfswereld vorm. Al tijdens 

hun opleiding gaan voor onze stu-

denten de bedrijfsdeuren open in 

de regio. Zo werken ze voor hun 

KMO-routes, pop-up stores en 

Small Business Projects samen met 

talloze bedrijven. Met hun gradu-

aats-, bachelor- en banaba-diploma 

of postgraduaat zijn ze als Moving 

Minds klaar voor de arbeidsmarkt, 

klaar om verder te studeren, klaar 

om levenslang te blijven leren.

TECHNOLOGIE
Bij Technologie leren studenten 

technisch inzicht en interesse voor 

innovatie in te zetten om van de 

aarde een mooiere plek te maken. 

Niet van aan de zijlijn, maar met de 

handen uit de mouwen, om mee aan 

de grondslag te liggen van duurza-

me oplossingen voor vraagstukken 

als energie, klimaat, duurzame 

materialen en de afvalberg. Ieder 

vanuit zijn studiedomein, maar ook 

steeds meer multidisciplinair. Eigen 

apps ontwikkelen? Afval omzetten 

in duurzame grondstoffen? Slimme 

elektroapparaten introduceren? De 

bachelorstudies en graduaatsoplei-

dingen van UCLL openen de won-

dere wereld van Technologie voor 

wie er tegenaan wil.

WELZIJN
In het programma Welzijn wor-

den jongeren en volwassenen op-

geleid tot echte professionals. Ze 

leren het verhaal kennen achter 

de mens, jongere en kind. Met veel 

inlevingsvermogen weten ze hoe 

ze een verschil kunnen maken in 

de maatschappij. Onze opleidin-

gen zijn gekend in de welzijnssec-

tor, net omdat we een sterke band 

hebben met tal van organisaties en 

initiatief nemen in hulpverlening 

door stages, onderzoek en samen-

werking. Met 4 professionele ba-

chelors, 8 graduaten, 2 banaba’s en 

12 postgraduaten kan ieder profiel 

een opleiding volgen in ons pro-

gramma.

GEZONDHEID
Het programma telt meerdere 

opleidingen die vermaard zijn in 

het werkveld, bv. de opleidingen 

Biomedische laboratoriumtechno-

logie, Voedings- en dieetkunde en 

de banaba’s en postgraduaten. Met 

nieuwe opleidingen zoals Mond- 

 

zorg anticiperen we op evoluties in 

het werkveld en de maatschappij. 

Onze opleidingen Verpleegkunde 

en Vroedkunde richten we dicht bij 

de ziekenhuizen in, onze studenten 

moeten letterlijk maar de hoek om, 

om praktijkervaring op te doen.
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ZORG

Dag van de zorg

Vlaanderen zet voor de 8ste keer de zorg- en welzijnssector in de kijker. 

Ook hogeschool UCLL doet mee. De ideale gelegenheid voor leerlingen 

om op onze campus LiZa in Genk de Limburgse Zorgacademie te ontdek-

ken, met o.a. praktijkoefeningen uit de opleidingen verpleegkunde en 

vroedkunde.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
zondag 21 maart 2021

LOCATIE 
Campus LiZa, Schiepse Bos in Genk

CONTACT EN INSCHRIJVEN
www.dagvandezorg.be

Dag van het onderwijs  
in de Week van de Zorg
In de Week van de Zorg zetten we de zorgsector in zijn volle omvang en 

diversiteit op de kaart. Dit doen we met verschillende acties en activitei-

ten samen met onze partners.

Elk jaar wordt een ander gezondheidsthema in de kijker gezet. De voorbije 

jaren gingen studenten verpleegkunde in  secundaire scholen leerlingen 

leren reanimeren & leerden ze hen een beroerte herkennen aan de hand 

van de FAST-test,…

Wenst u op de hoogte gebracht te worden van het initiatief? Bezorg ons 

alvast uw gegevens.

DOELGROEP
Leerkrachten secundair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
woensdag 17 maart 2021

LOCATIE 
in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
lieselotte.neven@ucll.be
www.dagvandezorg.be

ONDER VOORBEHOUD

ONDER VOORBEHOUD
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Anticonceptie, vruchtbaarheid &  
seksualiteit

Anticonceptie, vruchtbaarheid &  
seksualiteit

Wil je graag met leerlingen in dialoog gaan omtrent vruchtbaarheid, anti-

conceptie en seksualiteit? Ben je op zoek naar methodieken om dit op een 

interactieve, drempelverlagende manier te doen?

Op basis van het principe van train-the-trainer bekijken we hoe je leerlin-

gen kan coachen om zelf een gesprek omtrent anticonceptie en vrucht-

baarheid te leiden, onder andere gebruik makend van een anticonceptie-

koffer en andere educatieve methodes.

Seksuele en relationele vorming zijn onderdeel van de eindtermen. 

Op zoek naar een andere aanpak? Wat als de leerlingen zelf aan de slag 

kunnen gaan met hun klasgenoten omtrent de verschillende vormen van 

anticonceptie en vraagstukken omtrent vruchtbaarheid en seksualiteit?

Op basis van het principe van train-the-trainer worden leerlingen opge-

leid door onze studenten vroedkunde en verpleegkunde om vervolgens 

met hun eigen klas aan de slag te gaan met verschillende materialen/me-

thodieken waaronder  een anticonceptiekoffer en bijbehorende vragenset. 

Een drempelverlagende, interactieve manier om met deze materie om 

te gaan waarin leerlingen gestimuleerd worden in ondernemerschap en 

communicatieve vaardigheden.

DOELGROEP
Teamgerichte vorming – navorming 
voor teams

DATUM/DATA/STARTDATUM 
in overleg

LOCATIE 
in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
nadja.vanendert@ucll.be

DOELGROEP
Klasverband

DATUM/DATA/STARTDATUM 
in overleg

LOCATIE 
in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
nadja.vanendert@ucll.be

Het ABC van een voedingsetiket
Vind jij het ook moeilijk om gezonde voedingskeuzes te maken? Wil je 

graag te weten komen hoe een voedingsetiket je daar bij kan helpen? Tij-

dens deze workshop ontdek je alle geheimen van een verpakking: van de 

kleine cijfertjes in de voedingswaardetabel tot de kleurrijke Nutri-Score.

DOELGROEP
Klasverband: 1e graad secundair 
onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg (vanaf academiejaar 20-21)

LOCATIE 
in overleg

CONTACT EN INSCHRIJVEN
laura.verbeyst@ucll.be

Zorgberoepenrally
Om te anticiperen op een groeiend tekort aan personeel in de zorg- en 

welzijnssector organiseert POM Limburg, samen met Het Beroepenhuis 

vzw en andere Limburgse (zorg)organisaties – waaronder Hogeschool UC 

Leuven-Limburg, de zorgberoepenrally. 

Tijdens een zorgberoepenrally doorlopen de leerlingen een circuit waarbij 

ze een aantal zorgberoepen ontdekken via doe-activiteiten in een rea-

listische context. Bij de te ontdekken beroepen wordt er gefocust op de 

talenten en competenties die noodzakelijk zijn in deze sector. De leerlin-

gen zijn zo’n 3 uren ter plaatse en voor elk zorgberoep wordt er een 30-tal 

minuten voorzien. Deze zorgberoepenrally vormt de ideale gelegenheid 

voor de leerlingen om zelf te ondervinden of een zorgberoep al dan niet 

voor hen is weggelegd.

DOELGROEP
Klasverband Secundair Onderwijs 
3de graad.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
30 maart 2021

LOCATIE 
Campus LiZa Genk

CONTACT EN INSCHRIJVEN
lieselotte.neven@ucll.be
Inschrijven via: 
www.beroepenhuis.be

ONDER VOORBEHOUD

IN VOORBEREIDING
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Geprikkeld door dementie

Tablets4Specials

Ieder van ons zal zich, in het omgaan met personen met dementie, de 

vraag stellen hoe je moet reageren op bepaalde vragen of gedragingen. 

Met de vorming ‘geprikkeld door dementie’ dompelen we de deelnemers 

onder in de wereld van dementie. De vorming start vanuit de persoons-

gericht benadering (Kitwood, 1997) aangevuld met de principes van om-

gevingszorg (Verbraeck & Van der Plaats, 2012), waarderende benadering 

en groepsdynamica. De dag wordt opgedeeld in drie thema’s: onderge-

dompeld in de wondere wereld van dementie, waarachtig omgaan met de 

bewoner en samen sterk. Aan de hand van een ‘dementie carrousel’ in 10 

korte stations plaatsen de deelnemers zich in de schoenen van een per-

soon met dementie. Deelnemers ondervinden aan den lijve hoe het voelt 

om zich te moeten handhaven in een verwarrende omgeving en ervaren 

wat het effect is van goede en minder goede zorg. In het tweede deel gaan 

deelnemers aan de slag met de ervaringen van de carrousel, oefening 

rond briefen en theoretische kaders in een simulatie oefening. In het laat-

ste deel van de dag ligt de focus op samenwerken en communicatie.  

De volledige dag wordt afgesloten met een korte reflectie.

Benieuwd naar de mogelijkheden van tablets bij kinderen en jongeren 

met een lage ontwikkelingsleeftijd?

Via verschillende apps maken jullie kennis met de rol die de tablet kan 

innemen bij deze doelgroep. Vanuit praktijkervaringen waarbij tablets 

ingezet werden in een school voor buitengewoon onderwijs en een VAPH, 

tonen we hoe dit ook mogelijk is binnen jouw werking. Je maakt kennis 

met een brede waaier aan apps gaande van actie/reactie tot puzzelen. Ook 

beveiligingsinstellingen worden overlopen. We sluiten af met vijf concre-

te tips over het gebruik van tablets bij kinderen en jongeren met een lage 

ontwikkelingsleeftijd. Morgen kan je hier al zelf mee aan de slag!

DOELGROEP
De vorming richt zich tot 3e graad 
leerlingen en leerkrachten van hu-
mane wetenschappen, gezondheids- 
en welzijnswetenschappen, sociale- 
en technische wetenschappen,  
verzorging, thuis- en bejaardenzorg 
en zorgkundige.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
De vorming is een ééndagsopleiding 
van 8 uur (twee dagdelen) voor een 
groep van maximum 20 deelnemers.

LOCATIE 
door de opdrachtgever te bepalen

CONTACT EN INSCHRIJVEN
sabien.verbeek@ucll.be

DOELGROEP
BuSo (OV1-2), BuBaO (type 2, BA), 
kleuteronderwijs/lager onderwijs 
(lagere klassen): leerkrachten, para-
medici, orthopedagogen, …

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg

LOCATIE 
Quadri Diepenbeek of in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
nathalie.drooghmans@ucll.be

Beweging bij ouderen  
stimuleren met exergames
Drie vierde van de 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar. Dat is te veel! 

Valincidenten kunnen een negatieve impact hebben op de levenskwa-

liteit en de zelfredzaamheid van ouderen. Beweging kan de kans om te 

vallen aanzienlijk verminderen. Exergames kunnen ingezet worden als 

laagdrempelige manier om ouderen meer te laten bewegen.

In beweging blijven kan het verschil betekenen tussen zelfredzaamheid 

en zorgbehoevendheid op oudere leeftijd. Uit onderzoek is immers geble-

ken dat beweging het evenwicht, de mobiliteit, het uithoudingsvermogen 

en de cognitie van ouderen kan verbeteren, en op die manier de zelfred-

zaamheid kan stimuleren en het valrisico kan verminderen.

Deel 1:  Algemeen kader exergames 

  Wat zijn exergames? 

  Hoe kunnen exergames gebruikt worden in de ouderenzorg? 

  Voorbeelden van exergames die in de ouderenzorg gebruikt  

  (kunnen) worden 

  Aandachtspunten bij het gebruik van exergames in de  

  ouderenzorg 

  Kennismaking met 2 exergameprogramma’s van de UCLL 

Deel 2:  Oefensessie 

  Demonstratie en uitproberen van verschillende exergames

DOELGROEP
Leerlingen die in hun toekomstig  
beroep in de ouderenzorg gaan 
werken 

DATUM/DATA/STARTDATUM 
+/- 3 uur 

LOCATIE 
Eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
meer info op: www.ucll.be/exergames
laura.verbeyst@ucll.be

EHBO bij Uitgaan
EHBO is belangrijk, je redt er namelijk levens mee! 

Tijdens “Eerste hulp bij Uitgaan” geven we jongeren handvaten mee wat 

te doen als het misloopt tijdens het “uitgaan”.  

Voorbeelden zijn: 

• Wat moet je doen bij alcohol- of drugsintoxicatie?  

• Hoe handel ik als iemand een epileptische aanval doet? 

• Kom ik tussen bij een vechtpartij en wat als iemand gewond geraakt?,…

DOELGROEP
Klasverband Secundair Onderwijs 
3de graad.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg

LOCATIE 
Campus LiZa Genk of Campus Gast-
huisberg Leuven of in eigen school 
 
CONTACT EN INSCHRIJVEN 
lieselotte.neven@ucll.be 
valerie.heymans@ucll.be

Werken met ZORA, de zorgrobot
Interesse om samen met je leerlingen kennis te maken met hoe robot-

technologie ingezet kan worden in de zorg? Of misschien hebben jouw 

leerlingen zelf innovatieve ideeën over hoe robots de zorgsector kunnen 

ondersteunen?

Zora verovert zowel in kinderziekenhuizen als in woonzorgcentra de 

harten van patiënten en bewoners met haar interactieve therapeutische 

oefeningen. Ze brengt je in beweging en moedigt je aan.

Tijdens deze workshop leren de leerlingen niet enkel de mogelijkheden 

van de Zora, maar ook hoe ze de Zora zeer eenvoudig kunnen program-

meren om bepaalde taken uit te voeren. Ten slotte worden ze uitgedaagd 

om zelf aan de slag te gaan!

DOELGROEP
Klasverband Secundair Onderwijs, 
alle graden.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg

LOCATIE 
Campus LiZa Genk of in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
lieselotte.neven@ucll.be

12 13



Escape Room ‘instant_#Healthy’   
De escape room ‘instant_#Healthy’ laat de jongeren gezonde leefstijltips 

ontdekken. Instagram werkt niet meer en kan enkel terug geactiveerd 

worden me de codes uit de escape room. Om dit te realiseren moeten 

de jongeren 4 koffers kraken door puzzels en STEM-opdrachten uit te 

voeren. Je kan pas de volgende koffer openen als de vorige gekraakt is. 

Elke koffer bevat een set van opdrachten omtrent 1 thema. Pas door de 

oplossingen van alle koffers samen te leggen heb je de code om de kamer 

te verlaten. 

De escape room is een spannende ontdekkingstocht gebaseerd op de 

principes van onderzoekend leren en STEMopdrachten met de focus op 

gezonde voeding en beweging. 

DOELGROEP
Secundaire school, A-en B-stroom, 
1ste graad

DATUM/DATA/STARTDATUM 
de workshops kunnen aangevraagd 
worden vanaf maart 2021.

LOCATIE 
Campus Gasthuisberg  
(expertisecentrum Health Innovation) 
of Campus Lerarenopleiding  
Naamsesteenweg. (Techniek- en  
WetenschapsAcademie Leuven)

CONTACT EN INSCHRIJVEN
erika.vanhauwaert@ucll.be
twa.leuven@ucll.be

Inschrijven via:
techniekenwetenschapsacademie- 
vlbr.be/aanbod

Basiscursus Diabetes
In een basiscursus diabetes zoeken we samen naar antwoorden op vragen 

zoals: Wat is diabetes en wat zijn de 3 meest voorkomende vormen? Welk 

risico loop ik op diabetes type 2 en kan ik het vermijden? Gaan sporten 

en diabetes wel samen? Wat kan ik betekenen voor mijn klasgenoot met 

diabetes type 1?…

Leerlingen maken kennis met de basisbegrippen en –info van diabetes 

tijdens een 1 uur durende cursus.

DOELGROEP
Klasverband Secundair Onderwijs, 
alle graden.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg

LOCATIE 
Campus LiZa Genk of in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
lieselotte.neven@ucll.be

NIEUW!

Versterk je weerbaarheid
Hoe omgaan met stress of tegenslag? Hoe krijg je controle over je eigen le-

ven? Hoe leer je jezelf waarderen? Aan de hand van de 10 stappen van ‘Fit 

in je hoofd’ leren we de leerlingen op een creatieve manier hun mentale 

weerbaarheid en hun geestelijke gezondheid een boost te geven.

DOELGROEP
Klasverband Secundair Onderwijs 
2de-3de graad.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg

LOCATIE 
Campus LiZa Genk of in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
lieselotte.neven@ucll.be

NIEUW!

Rampenmanagement
Storm op een pukkelpopweide, een brand, een zwaar ongeval, terrorisme 

… Hopelijk een ver van mijn bed show. En toch is een ramp niet altijd te 

voorkomen. Leer hoe jij best omgaat met een crisissituatie of een ramp- 

situatie. Wat is jouw verantwoordelijkheid en hoe pak je dit aan? 

Leerlingen maken kennis met de basisbegrippen en –info van rampenma-

nagement 

DOELGROEP
Klasverband Secundair Onderwijs 
3de graad.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg

LOCATIE 
Campus LiZa Genk of in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
lieselotte.neven@ucll.be

NIEUW!

Basisreanimatie met het gebruik  
van een externe defibrillator + EHBO
Tijdens een training van twee lesuren leer je de meest elementaire vaar-

digheden voor een succesvolle reanimatie, Basic Life Support, het werken 

met een Automatische Externe Defibrillator (AED) en EHBO.

DOELGROEP
Leerlingen eerste, tweede en derde 
graad en/of leerkrachten met een 
maximum per groep van 45 deelne-
mers.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg

LOCATIE 
Campus LiZa Genk of Campus Gast-
huisberg Leuven of in eigen school 
 
CONTACT EN INSCHRIJVEN 
lieselotte.neven@ucll.be 
valerie.heymans@ucll.be
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ONDERNEMEN

Skillville

Skillville opleiding

SKILLVILLE is een totaalconcept. Het is een multimediatool of serious 

game dat leerlingen/volwassenen levensvaardigheden aanleert. De tool is 

opgebouwd uit een dynamisch aanbod van pakketten:

• Financiële educatie met speciale aandacht voor financiële geletterdheid  

 en sociale educatie. 150 casussen verdeeld over de 6 leerjaren.

• Actua-politiek

• Alcohol-, tabak- en drugspreventie

• Techniek

• Mood City: Gezonde relaties aangaan en onderhouden, communicatie- 

 technieken, cyberpesten en sociale media.

• EHBO

Skillville: sleutelcompetenties en VOET

De casussen van Skillville zijn afgestemd op de sleutelcompetenties (voor 

de casussen van de 1ste graad), de overige casussen in Skillville zijn afge-

stemd op de vakoverschrijdende eindtermen (VOET).

 

Wil je Skillville vrijblijvend leren kennen? Speel dan de demo of vraag je 

gratis account aan. Meer informatie vind je terug op de website:   

www.skillville.be

Wil je graag langskomen voor een opleiding? Dat kan!

Stuur ons een mailtje en we helpen je graag verder. 

Heb je liever dat wij naar jouw school komen? Ook dat kan! 

Beide opties zijn gratis. We vragen enkel een KM-vergoeding als we naar 

jouw school komen.

Skillville is opgebouwd uit een dynamisch aanbod van pakketten. Via deze 

online multimediatool, ontwikkeld door Digital Solutions en docenten van 

UCLL, kan u de sleutelcompetenties of vakoverschrijdende eindtermen 

bereiken voor alle leerlingen van het secundair onderwijs.

DOELGROEP
Leerlingen secundair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Overeen te komen

LOCATIE 
Campus Diepenbeek Management

CONTACT EN INSCHRIJVEN
info@skillville.be

DOELGROEP
Leerkrachten secundair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
zie website: www.skillville.be

LOCATIE 
UCLL Quadri Onderzoekscentrum 
Diepenbeek

CONTACT EN INSCHRIJVEN
info@skillville.be
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Top Team
Top Team bedrijfssimulaties staan voor spelend leren  
ondernemen. Het project en het spel leggen sterk de 
nadruk op ‘leren leren’ en ‘zelfgestuurd leren’. De dag 
wordt begeleid door Top Team coördinator Rob Frederix. 
Begeleidende leerkrachten kunnen tijdens deze dag lessen 
bijwonen, info krijgen over specifieke projecten, …

DOELGROEP
Leerlingen derde graad secundair onder-
wijs uit het domein Economie-Handel

DATUM/DATA/STARTDATUM 
UCLL Campus Diepenbeek
Dinsdag 23 februari 2021 (onder voorbehoud)

Dinsdag 23 maart 2021 (onder voorbehoud)

 
UCLL Campus Proximus
Donderdag 4 maart 2021 (onder voorbehoud) 

LOCATIE 
Limburg:  Campus Diepenbeek  
  Management
Leuven:  Campus Proximus

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
topteambusinessgames.be/derdegraad

rfrederix@topteambusinessgames.be

Limburg: 

mieke.roggen@ucll.be

Vlaams-Brabant: 

peggy.leën@ucll.be

Ik doe een studentenjob, wat nu?
Je krijgt een studentenjob aangeboden. Mag je die wel aannemen, want 
ben je nu nog wel ten laste? En wat met de kinderbijslag (groeipakket)? En 
hoe lang mag je zo een studentenjob doen? Moet je vanaf nu ook  
belastingen betalen? 
In deze interactieve workshop (2 uur) leer je alles wat je als jongere moet 
weten in verband met dit statuut en over mogelijke optimalisaties. 

DOELGROEP
leerlingen 3de graad ASO, TSO 

DATUM/DATA/STARTDATUM 
27 oktober of 01 april of online
workshop duurt 2 uur

LOCATIE:
Online

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
peggy.leen@ucll.be

Een evenement organiseren,  
dat doe je zo!
Je staat te popelen om de volgende Scoutsfuif, een Chiro infodag, een 
familiedag voor je voetbalclub of een groot familiefeest te organiseren. Je 
wil graag weten hoe je een concept bedenkt, een originele beleving kan 
creëren, hoe je voor sponsors zorgt en hoe je best communiceert over je 
evenement? 
In deze workshop (van 2 uur) kom je te weten hoe je dit best aanpakt.

DOELGROEP
alle leerlingen 3e graad S.O.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Vlaams-Brabant: 31/03
Limburg: op aanvraag

LOCATIE
Online

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
Contactpersoon Vlaams-Brabant:  
Hilde.Luyten@ucll.be

Contactpersoon Limburg:  
miche.broekmans@ucll.be

Te jong om te beleggen?
Het spaarboekje brengt niet veel meer op, misschien is duurzaam beleg-
gen iets voor jou?   Vanaf welk bedrag kan je al starten met beleggen? We 
geven al even mee dat €25 per maand al voldoende is, je kan bij bepaalde 
banken zelfs je wisselgeld beleggen.  Hoe en waarom je best kan kiezen 
voor duurzame beleggingen komen in deze 2 uur durende workshop aan 
bod.  Je kan alvast één van de belangrijkste beleggingsregels afvinken: 
vroeg starten! 

DOELGROEP
leerlingen 3de graad ASO, TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM 
28 oktober of 02 april of online 
workshop duurt 2 uur

LOCATIE: 
Online

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
peggy.leen@ucll.be

Strafrecht en criminologie
Dagelijks worden er in ons land meerdere misdrijven gepleegd: diefstal-
len, verkeersinbreuken, zedenfeiten, valsheid in geschriften, slagen en 
verwondingen, een moord of doodslag, enzomeer.
Het lijkt een eenvoudige klus om voor de dader een gepaste straf te bepa-
len, maar niets is minder waar. 

In deze interactieve workshop (2 uur) gaan de leerlingen zelf op zoek naar 
de meest geschikte straf voor daders van heel wat verschillende misdrij-
ven. Aan de hand van concrete casussen ontdekken zij welke omstan-
digheden de hoogte of de aard van de straf kunnen beïnvloeden. Ook de 
strafuitvoering zelf wordt onder de loep genomen, waarbij de inhoud, het 
nut en de uiteindelijke duur van een opgelegde gevangenisstraf centraal 
staan.

DOELGROEP
leerlingen 3de graad ASO, TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM 
29/10 – 30/4
workshop duurt 2 uur

LOCATIE:
Online

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
hilde.luyten@ucll.be

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!
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Logistieke simulatiegame
Aan de hand van een simulatiespel wordt ingegaan op één of meerdere 
aspecten van de logistieke chain, vb. procesoptimalisatie, leane organi-
satie, warehouseoptimalisatie, … Begeleiding gebeurt door lectoren en 
studenten logistiek management. 

DOELGROEP
leerlingen van de derde graad ASO, TSO 
studiegebied economie-handel-onder-
nemen met interesse voor logistiek en 
optimalisatie

DATUM/DATA/STARTDATUM 
op vraag, tweede semester

LOCATIE
Limburg

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
bert.deroo@ucll.be

NIEUW!

Lego® Serious Play®
De LEGO® SERIOUS PLAY® methodologie (LSP) is een wetenschappelijk 
onderbouwde methode die leerlingen in teams helpen om te gaan met 
complexe situaties, dialoog te bevorderen en creativiteit als hefboom 
te gebruiken. Via een aantal hands-on activiteiten en een gefaciliteerd 
groepsproces leren leerlingen gedachten vorm te geven door 3D model-
len met LEGO® te bouwen en deze te delen met peers door metaforen te 
bedenken en verhalen te vertellen.
Er zijn 2 workshopformats (halve dag in klasverband) beschikbaar voor de 
volgende thema’s:

• Veerkracht: leren omgaan met stress en tegenslagen en werken aan  
 jouw doorgroeivermogen
• Krachtig samenwerken in team op basis van individuele sterktes

DOELGROEP
leerlingen 3de graad ASO, TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM 
29/10 - 30/03 - 02/04

LOCATIE
Eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
Contact Vlaams-Brabant:  
hilde.luyten@ucll.be

Contact Limburg: 
mieke.roggen@ucll.be

Pop-ups
De laatstejaarsstudenten van Kmo & Ondernemen openen een aantal 

pop-ups als onderdeel van hun bachelorproef. Zij ontvangen graag jullie 

leerlingen om meer uitleg te geven bij de voorbereiding en opening van 

hun pop-up. Hebben jullie leerlingen concrete vragen in verband met hun 

mini-onderneming of hun ambitie om zelfstandig te worden, dan staan 

onze studenten klaar om hen daarbij te helpen.

DOELGROEP
leerlingen die een mini-onderneming 
runnen of alle andere leerlingen van de 
3e graad ASO, TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Leuven: tussen 12 en 27 februari 2021
Limburg: februari 2021

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
Contact Vlaams-Brabant:  
hilde.luyten@ucll.be

Contact Limburg: 
bert.deroo@ucll.be
monique.wathion@ucll.be

Soft skills lab
In deze interactieve workshop (2 uur) leer je Soft skills opbouwen door 

middel van improvisatietheater. Dat is samen aan een wereld bouwen 

met een kunst die steunt op het aanvaarden van het imperfecte. Dit is 

ervaringsleren bij uitstek: luisteren, durven fouten maken, snel reageren, 

de lijn van succes verkennen, storytelling, creatief, expressief, teamwork, 

contact leggen, spreken onder druk, etc.

DOELGROEP
leerlingen 3e graad ASO, TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM 
30/10 - 29/3 – 1/04 + online 
workshop duurt 2 uur

LOCATIE
Eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
peggy.leen@ucll.be

Social media:  
fijn maar ook gevaarlijk?
Social media is niet meer weg te denken uit de leefwereld van jongeren. In 
deze workshop (2 uur) leren jongeren de verschillende kanalen van social 
media op een andere manier kennen. Wie kijkt mee naar al je berichten, 
wat mag en kan ik? Hoe gaan commerciële bedrijven om met mijn gege-
vens?

DOELGROEP
leerlingen 3de graad ASO, TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM 
30/10 - 29/03 of online

LOCATIE
Online

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
hilde.luyten@ucll.be

NIEUW!
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ORIËNTEREN

Open Les Experience
Jouw sneak preview bij UCLL!

Welke studie past het beste bij jou? Ervaar hoe het er echt aan toe gaat op 

hogeschool UCLL; je wordt ondergedompeld in de sfeer van de hogeschool 

in werking en mag zelf dingen proberen, net zoals de echte studenten

DOELGROEP
Laatstejaar secundair onderwijs, 
leerkrachten

DATUM/DATA/STARTDATUM 
We organiseren openlesdagen op  
woensdagnamiddagen vanaf einde 
februari en in de krokusvakantie 
voor de regio Leuven

LOCATIE 
Alle campussen

CONTACT EN INSCHRIJVEN
voor het juiste aanbod; check onze 
website www.ucll.be vanaf half 
januari ‘21

Studieoriëntering
Als hogeschool zijn we een betrouwbare partner in allerlei initiatieven 
rond studiekeuzebegeleiding voor leerlingen van de derde graad.  Een 
infoavond voor ouders, leerlingen of liever een workshop studiekeuze 
maken in klasverband?  De Moving Minds van UCLL bewegen samen met 
jullie van secundair naar hoger onderwijs.

DOELGROEP
Leerlingen en ouders derde graad 
secundair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Op aanvraag. 
Tip! oktober & november

LOCATIE 
In eigen school of op campussen 
UCLL indien veiligheidstoeschriften 
dit toelaten

CONTACT EN INSCHRIJVEN
Algemene info:   
erik.dewinter@ucll.be

Limburg:    
karolien.vlayen@ucll.be

Vlaams-Brabant:   
mieke.vanbergen@ucll.be
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Event Oriënt
Heel wat jongeren zijn al in het vijfde jaar bezig met de vraag wat ze 

gaan doen na het secundair onderwijs. Verder studeren? Universiteit 

of hogeschool? Welke richting? … Tijdens Event Oriënt maken docent-

en en studenten hen wegwijs in het hoger onderwijs en via workshops 

ontdekken de leerlingen studiedomeinen waar ze misschien nog niet aan 

gedacht hadden.

DOELGROEP
5de jaars

DATUM
4 mei 2021

LOCATIE 
Diepenbeek

CONTACT EN INSCHRIJVEN
karolien.vlayen@ucll.be

Moving Mind van bij de start!
De overstap naar het hoger onderwijs is leuk maar ook spannend. Zeker 

als je ouders geen ervaring hebben met verder studeren. Je bent super 

gemotiveerd om het beste uit jezelf en je studie te gaan halen, in een hele 

nieuwe fase in je leven. Dan is een goede voorbereiding belangrijk. 

UCLL biedt een programma ‘Moving Mind van bij de start’ aan, waarin 

je gedurende drie dagen alvast thuis raakt op onze hogeschool. Je krijgt 

tijdens deze driedaagse inzicht in je eigen motivatie, studiekeuze, talen-

ten, competenties en - eerlijk is eerlijk - valkuilen. Je maakt kennis met 

studenten, docenten en studentenbegeleiders en gaat samen met hen aan 

de slag in verschillende workshops.  Wil je je goed voorbereiden op jouw 

start aan het hoger onderwijs? Heb je nog geen keuze gemaakt of twijfel 

je nog over je keuze? Dan is deze 3-daagse voor de start van het academie-

jaar zeker iets voor jou.

DOELGROEP
Pioniersstudenten (Je bent de eerste 
in je gezin die de stap naar hoger 
onderwijs zet)

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Nog te bepalen

LOCATIE 
UCLL

CONTACT EN INSCHRIJVEN
ine.geerts@ucll.be

Oriënt
UC Leuven-Limburg biedt via het Oriënt-platform toegang tot een geva-

rieerd aanbod van informatiebronnen, testen en trainingstools om leerlin-

gen te helpen met hun studiekeuze. Samen met de andere initiatieven 

van UCLL zoals de  infodagen, openlesdagen, brochures … oriënteert deze 

online-omgeving  jouw leerlingen op studeren in het hoger onderwijs en 

de opleidingen die UCLL aanbiedt.

CONTACT EN INSCHRIJVEN
www.ucll.be/orient

Project mentorschap  
studiekeuzebegeleiding

Studenten van het derde jaar lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding-be-

wegingsrecreatie volgen het pedagogisch vak mentorschap.  Zij worden 

opgeleid om zesdejaarsleerlingen bij hun studiekeuze te ondersteunen.  

Onze studenten worden als ervaringsdeskundigen ingezet en begeleiden 

leerlingen in nauwe samenwerking met de secundaire scholen. De 

studenten spelen eerst een spel in de klas om duidelijk te maken wat het 

verschil kan zijn tussen onmiddellijk gaan werken na het SO of verder 

studeren in het hoger onderwijs.  Daarna kunnen de leerlingen zich vrij-

willig inschrijven om door een student begeleid te worden. Het kennis- 

makingsgesprek met deze leerlingen (mentees) vindt in de secundaire 

school plaats.  Nadien gaat de student deze leerling in de thuissituatie 

verder begeleiden zodat ook de ouders betrokken worden. 

DOELGROEP
Leerlingen van het zesde jaar secun-
dair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg

LOCATIE 
Regio Limburg

CONTACT EN INSCHRIJVEN
An.vandeputte@ucll.be

Onderzoek studiekeuzebegeleiding
UC Leuven-Limburg voert jaarlijks een onderzoek naar de studiekeuze-
begeleiding en het studiekeuzeproces van laatstejaarsleerlingen. In dit 
onderzoek komen volgende elementen aan bod: kennis van hogescholen 
en universiteiten, keuzefactoren, imago hoger onderwijs, effecten van 
communicatie …  

We bieden scholen ook de mogelijkheid om hun eigen studiekeuzeactivi-
teiten te onderzoeken. Het onderzoek verloopt via een anonieme enquête 
met een online tool. Bij elke deelnemende school komen we het deelrap-
port uitvoerig toelichten. 

DOELGROEP
Directies en studiekeuzebegeleiders

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Afname enquête in loop van derde 
trimester, bespreking deelrapporten 
in de loop van het daarop volgende 
schooljaar

CONTACT EN INSCHRIJVEN
Limburg:
karolien.vlayen@ucll.be

Vlaams-Brabant: 
mieke.vanbergen@ucll.be

Open aanbod* leercentra
In heel wat scholen maakt de geïntegreerde proef (GIP) deel uit van het 
examenprogramma van het laatste jaar en wordt er van leerlingen 
verwacht dat ze hiervoor betrouwbare en kwaliteitsvolle bronnen 
raadplegen. In een wereld die overspoeld wordt door (fake) nieuws, is het 
voor de lerende echter niet altijd eenvoudig om zich staande te houden 
in die informatiestroom. Onze collega’s van de leercentra in Limburg en 
Leuven maken jou en je studenten in een korte sessie graag wegwijs in 
een veelheid van fysieke en digitale informatie. Bovendien stellen wij 
onze collectie graag ter beschikking aan onze toekomstige Moving Minds 
en hun leerkrachten.

DOELGROEP
Leerlingen en leerkrachten (derde 
graad) secundair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Op aanvraag.

LOCATIE 
alle, zie www.ucll.be/bibliotheek

CONTACT EN INSCHRIJVEN
Coördinator bibliotheken: 
thijs.gielis@ucll.be

Meer info* over locatie, campus, adres, 
voorwaarden en databank  
vind je op:  
www.ucll.be/dienstenvoorstudenten/
bibliotheken

NIEUW!

ONDER VOORBEHOUD
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Meet & Greet
Wil je kennismaken met jongeren die een sterk verhaal hebben?  Wil je 
weten wat hun drijfveren en toekomstplannen zijn?  Ben je op zoek naar 
inspiratie voor je klasgroep of willen je (vijfde- en zesdejaars) leerlingen 
een babbeltje slaan met jongeren die bezig zijn met studeren en onderne-
men? Of studenten van UCLL ontvangen op jouw oud-leerlingentrefdag?

Ontmoet dan de ambassadeurs (A-Crew) van onze hogeschool!  De 
rolmodellenwerking wil jongeren stimuleren om na te denken over 
hun toekomst.  Ze bewegen dagelijks tussen school, vrije tijd, vrienden, 
onderneming,… en willen graag deze inspirerende ervaringen delen.   Ze 
kennen hun eigen krachten en talenten en vertellen graag hoe je ze kan 
inzetten als hefbomen bij je keuzeproces.

DOELGROEP
SO, derde graad, klas, studiekeuze- 
begeleiders, ouders, vereniging,…

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg

LOCATIE 
in de eigen school, op locatie,… 

CONTACT EN INSCHRIJVEN
A-Crew Limburg:  
Zehra.yildirim@ucll.be

A-Crew Vlaams-Brabant:  
Mieke.vanbergen@ucll.be

A-Team Graduaten Welzijn Leuven: 
Saf.perdaens@ucll.be

Een graduaatsopleiding,  
iets voor jouw leerlingen?
Vanaf 1 september 2019 biedt de hogeschool ook graduaatsopleidingen 
aan die zich situeren op het niveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestruc-
tuur. Deze nieuwe of vernieuwde opleidingen zijn zeer praktijkgericht 
met de decretale verplichting om in elke opleiding minstens 1/3de werk-
plekleren in te brengen. Voor sommige van onze opleidingen loopt het 
aandeel werkplekleren op tot 50%.  Dit is meteen ook één van de verschil-
len tussen een graduaat en een professionele bachelor.

Je kan bij ons terecht voor specifieke infosessies of workshops in jullie 
school.  Dit kan een algemene sessie zijn over het hoger onderwijs of een 
specifieke focus op de graduaten. We werken ook “op maat” voor specifie-
ke richtingen. 

De essentie van een graduaat:

DOELGROEP
Leerkrachten, leerlingen, school-
teams, ouders, directie 

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Op aanvraag

LOCATIE 
Naar wens: op de eigen school (of  
scholengemeenschap) of een campus 
van UCLL

CONTACT EN INSCHRIJVEN
Meer specifieke info over ons aanbod 
vind je hier: www.ucll.be/studeren/
graduaat

Voor deze infomomenten kan je con-
tact opnemen met de aanspreek-
punten voor het secundair onderwijs:

Regio Vlaams-Brabant:  
mieke.vanbergen@ucll.be

Regio Limburg:  
karolien.vlayen@ucll.be 

stroomschema*

graduaat
professionele

bachelor
academische

bachelor

master

secundair onderwijs

manama

schakel- 
programma

banaba & 
postgraduaat

VERVOLGTRAJECT

*  De zalm slaat op het zalmmodel: een student klimt omhoog zoals een zalm  
 de waterval opspringt. Het tegenovergestelde is het watervalmodel, dat wij  
 als hogeschool minder genegen zijn. Een student probeert dan zo hoog  
 mogelijk, en zakt af als het niet lukt.

** Uitzondering hierop is het Graduaat Verpleegkunde dat drie jaar duurt.  
 Met een paar jaar beroepservaring op zak, kan je later trouwens ook nog  
 een Educatief Graduaat van 90 studiepunten volgen, zowel in avondtraject  
 als in een dagtraject van 2 jaar.

120**

studiepunten,  
hoger onderwijs

dagtraject 
in 2 jaar

of avondtraject 
in 3 jaar

praktische vorming
gericht op beroep

min. 1/3 werkplekleren
(leren door te doen)

hogeschool én werkveld 
leiden samen op
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Studiekeuze maken:  
interactieve workshop
Zit je in je laatste jaar van het secundair onderwijs en twijfel je of een 
opleiding wel bij jou past of twijfel je nog over je studiekeuze? Dan helpen 
wij je graag bij het nemen van deze belangrijke stap. Na deze interactieve 
workshop rolt er geen kant en klaar antwoord voor ‘de’ juiste opleiding 
uit de printer, maar krijg je wél meer zicht op jouw interesses, sterktes 
en vaardigheden.  We doorlopen samen een aantal oefeningen waarin je 
jezelf (nog) beter zal leren kennen.  Dit inzicht zal je zeker helpen om een 
opleiding te vinden die bij jouw profiel past of een aanzet geven om de 
juiste vragen te stellen bij de instellingen en opleidingen van het Hoger 
Onderwijs.

DOELGROEP
SO, derde graad, klas, studiekeuzebe-
geleiders

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg, de workshop duurt ideali-
ter 1,5u (of +/- 2 lesuren), we opteren 
voor kleinere groepen, zodat we op 
maat van de deelnemers kunnen 
werken.

LOCATIE 
Op een campus van UCLL, in de eigen 
school, op locatie,… 

CONTACT EN INSCHRIJVEN
Regio Vlaams-Brabant: 
mieke.vanbergen@ucll.be

Regio Limburg: 
karolien.vlayen@ucll.be

NIEUW!

Welcome@UCLL-campus!
Wil je graag eens lesgeven aan je leerlingen in een grote aula of zoek je 
een geschikte plek voor een lezing, een voorstelling of een optreden?  Bij 
UCLL ben je meer dan welkom om voor deze gelegenheid een ruimte te 
huren.  
 
Of misschien zijn je leerlingen benieuwd naar de “look & feel” van onze 
campussen? Dan kan je deelnemen aan een interactieve rondleiding, 
gegeven door één van onze gids-ambassadeurs. Neem contact op met de 
persoon uit jouw regio en we bekijken samen of er een match is tussen 
jouw wensen en onze mogelijkheden omtrent datum, grootte, voorzienin-
gen, infrastructuur, locatie,…   

DOELGROEP
SO, klasverband, leerkrachten,  
directies, middenkader

DATUM/DATA/STARTDATUM 
het hele jaar door  
(onder voorbehoud Corona  
maatregelen)

LOCATIE 
UCLL campussen (Zie pagina 5)

CONTACT EN INSCHRIJVEN
Voor Limburg:
karolien.vlayen@ucll.be 
Voor Vlaams-Brabant:
of mieke.vanbergen@ucll.be 

NIEUW!

?
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LEVENSLANG LEREN

Verder studeren

WORD LERAAR VIA EEN EDUCATIEF GRADUAAT
Wist je dat een loodgieter, bakker, kapper, schrijnwer-

ker ...  met min. 3 jaar werkervaring op elk moment 

kan overstappen naar het secundair onderwijs? In 

het educatief graduaat krijgen leraren o.a. inzicht in 

pedagogisch-didactische inhouden, de klaspraktijk en 

schoolbreed participeren. Deze opleiding kan in het 

dag- en avondonderwijs op minstens 1,5 jaar afgerond 

worden. Ook een praktijkleraar met bakken ervaring, 

maar nog geen onderwijsdiploma kan deze opleiding 

volgen. 

Volg een verkorte educatieve bachelor 
Ben je al aan het werk en wil je het roer omgooien? 

Misschien heb je al een diploma in het onderwijs, 

maar wil je ook leraar worden in het kleuter-, lager 

- of secundair onderwijs? Overweeg je om een bijko-

mende lesbevoegdheid te behalen in het secundair 

onderwijs?Afhankelijk van je diploma kan je een ver-

korte opleiding op maat volgen. Je kan kiezen voor 

een dag-, avond- of flexibel traject. Deze opleidingen 

kunnen gecombineerd worden met je werk en/of een 

gezin.

Schrijf je in voor een bachelor-na-bachelor
Een banaba is een bacheloropleiding die gevolgd 

wordt na een andere bachelor of master. Zonder een 

bachelor of master kan je dus niet starten aan een ba-

naba. Banaba’s zijn verbredende en/of verdiepende 

opleidingen van 60 studiepunten die je kan volgen in 

één of meerdere jaren. Ze sluiten nauw aan bij educa-

tieve bachelors en versterken je lerarenprofiel en de 

mogelijke arbeidskansen.

Voor sommige banaba’s gelden specifieke toelatings-

voorwaarden. Een deeltijdse banaba is combineerbaar 

met je werk en/of gezinsleven. Je hoeft geen leerkre-

diet in te zetten om een banaba te volgen. Wanneer je 

een banaba tot een goed einde brengt, ontvang je een 

bijkomend bachelordiploma.

Selectie voor onderwijsprofessionals 
• BUITENGEWOON ONDERWIJS

• ZORGVERBREDING EN REMEDIËREND LEREN

• MEERTALIG ONDERWIJS

• INTERNATIONALE SAMENWERKING  

 NOORD-ZUID

 

Combineer je job met een postgraduaat
Postgraduaten zijn kortlopende opleidingen van 

minstens 20 studiepunten die verder bouwen op een 

bachelor- of masteropleiding. Ze beogen een verbre-

ding of verdieping van de reeds verworven compe-

tenties. Een postgraduaat is combineerbaar met je 

werk en/of gezinsleven. Na het voltooien van een 

postgraduaat, ontvang je een erkend getuigschrift. 

Credits die je verwerft in een postgraduaat, kunnen 

nadien ook ingezet worden in een aanverwante  

banaba. Met vrijstellingen kan je zo op kortere tijd een 

bijkomend diploma behalen.

Selectie voor onderwijsprofessionals 
• INTERNATIONAL EDUCATING CLASS

• CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED   

 LEARNING (CLIL)

• MOEILIJK HANTEERBAAR GEDRAG IN  

 PEDAGOGISCH

• PERSPECTIEF

• SCHOOL VOOR ALLEN

• NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER  

 (BASISONDERWIJS)

• MORAAL EN HUMANISTISCHE FILOSOFIE  

 (SECUNDAIR ONDERWIJS)

• COACHING EN MENTORING

• TALENTONTWIKKELING

• ERVARINGSGERICHTE ZORG IN DE  

 KLEUTERSCHOOL

• PESTEN AANPAKKEN (NIEUW!)

• ERVARINGSGERICHT ONTWIKKELEN IN  

 GROEPEN

• MIJN ORGANISATIE IN EEN VERANDERENDE  

 CONTEXT

• AUTISME EN (RAND-)NORMALE BEGAAFDHEID

• OPLOSSINGSGERICHT BEGELEIDEN EN   

 HULPVERLENEN

• BEMIDDELING

• IK ALS LEIDINGGEVENDE VAN EEN TEAM

 

HET VOLLEDIGE AANBOD VAN BANABA’S EN POSTGRADUATEN VIND JE OP WWW.UCLL.BE.

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar is je leerhonger nog niet 
helemaal gestild? Heb je al wat ervaring, maar wil je jezelf verder ontplooi-
en? Wil je doorgroeien in het onderwijs? Hogeschool UCLL biedt kwalita-
tieve en vernieuwende (vervolg)opleidingen die je helpen om sterker uit de 
hoek te komen op de arbeidsmarkt of je loopbaan een nieuwe richting te 
geven.
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TAAL

Language lab

Hebben je leerlingen een passie voor Nederlands? Kunnen ze zich vlot  

verstaanbaar maken in vreemde talen? Doe dan mee aan Language L@b, 

een event voor rasechte taal-bollebozen en geboren communicators.  

Deelnemen kan als team van 3 tot 5 personen of met de hele klas.

DOELGROEP:  
leerlingen 3e graad, ASO, TSO met  
een uitgesproken passie voor talen.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
29 april 2021

LOCATIE 
Management: Campus Diepenbeek en
Campus Proximus

CONTACT EN INSCHRIJVEN
Leuven: peggy.leen@ucll.be
Limburg: miche.broekmans@ucll.be

Inschrijven via www.language-lab.be  

Deze Smaakmaker is een nascholingstraject van 4,5 dagen waarmee we 

tegemoetkomen aan de vraag van CLIL-leraren om in een intensief traject 

ondergedompeld te worden in de CLIL-didactiek. Deelnemers genieten 

een officieel statuut als (werk)student van de UCLL en kunnen daardoor 

gebruikmaken van alle studentenfaciliteiten zoals toegang tot het online 

leerplatform, de bibliotheek en het studentenrestaurant. 

DOELGROEP:  
Leraren secundair onderwijs die hun vak  
in een vreemde taal geven (CLIL: Content  
and Language Integrated Learning) of van  
plan zijn om dat in de toekomst te doen

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Donderdag 8/10/20 
Vrijdag 20/11/20 = ONLINE 
Vrijdag 12/03/21 
Donderdag 29/04/21 = ONLINE 
Vrijdag 21/05/21  + 
Telkens van 9.30u tot 12.30u en van  
13.30u tot 16.30u

LOCATIE 
Campus Hertogstraat

CONTACT EN INSCHRIJVEN
liesbeth.martens@ucll.be  
http://www.ucll.be/meertaligheid

Smaakmaker: didactiek CLIL
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Werk je in het basisonderwijs en ben je gebeten door vreemde talen? Wil 

je de kleuters of leerlingen enthousiasmeren voor Frans of Engels, of al-

lebei? Ben je op zoek naar leuke versjes, liedjes, spelletjes, prentenboeken,  

filmpjes, oefeningen, …? 

Of het nu taalinitiatie of formeel taalonderwijs is, dan is deze cursus echt 

iets voor jou. In een intensief traject van 4,5 dagen dompel je je onder in de 

didactiek van vroeg vreemdetaalonderwijs. 

DOELGROEP:  
Leraren kleuter- en lager onderwijs die zich 
(verder) willen bekwamen in de didactiek  
van vroeg vreemdetaalonderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Donderdag  8/10/2020  
Vrijdag  20/11/2020 = ONLINE
Vrijdag  12/03/2021  
Donderdag  29/04/2021  = ONLINE
Vrijdag  21/05/2021  13.30u - 16.30u 

Telkens van 9.30u tot 12.30u en van  
13.30u tot 16.30u

LOCATIE 
Campus Hertogstraat

CONTACT 
ucll.be/meertaligheid

Smaakmaker: didactiek vroeg  
vreemdetaalonderwijs

‘Lang zullen ze lezen!’ begeleidt scholen bij het versterken van het eigen 

leesonderwijs: welke hindernissen staan sterk leesonderwijs in de weg? En 

op welke manier kunnen scholen deze hindernissen omvormen tot belang-

rijke hefbomen en succesfactoren voor effectief leesonderwijs?

We bieden een traject op maat waarbij er wordt vertrokken van de noden 

van de individuele school. In overleg met leerkrachten en directie worden 

de fundamenten gelegd voor krachtig onderwijs in begrijpend lezen.

DOELGROEP:  
Schoolteams, leerkrachten, directie lager 
onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
In overleg

LOCATIE 
In de eigen school of op een campus van 
UCLL:  op Campus Diepenbeek (Limburg)
of Campus Heverlee (Vlaams-Brabant)

CONTACT EN INSCHRIJVEN
hilde.vanbrabant@ucll.be

Lang zullen ze lezen! Begrijpend lezen 
in de lagere school 

Met de game opteren we voor intentioneel-expliciet woordenschatonder-

wijs, ook omdat we ervan uitgaan dat tijdens de normale lesmomenten 

voldoende ruimte is voor incidentele en impliciete woordenschat- 

verwerving. De game is dus een aanvulling bij modern taalontwikkelend 

en communicatief taalvaardigheidsonderwijs.

In de game maken de leerlingen via verschillende soorten oefeningen 

kennis met woorden op receptief, productief en strategisch vlak. In 

de oefeningen wordt gebruik gemaakt van authentieke contexten uit 

kranten en tijdschriften en van afbeeldingen en foto’s, die bijdragen tot 

woordbegrip. Daarnaast wordt ook het strategisch denken over woorden 

gestimuleerd.

DOELGROEP:  
Leerlingen 3de graad secundair onderwijs  
en studenten hoger onderwijs.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Zelf te kiezen, registreer je gratis 
op de website.

LOCATIE 
online

CONTACT EN INSCHRIJVEN
Technische vragen:
ruben.jans@ucll.be

Inhoudelijke vragen:
jan.coenegrachts@ucll.be 

Andere link website
https://orientplus.ucll.be 

Oriënt: Serious Game 
academische woordenschat

Fungel: de schrijfmicrobe krijgt je beet!
Tijdens deze workshop verkennen we samen de 

mogelijkheden van Fungel, een binnen UCLL 

ontwikkelde nieuwe online schrijftool voor 

jongeren van 10 tot 14 jaar. Met Fungel leren 

leerlingen, in de klas, betere e-mails, verhalen en 

informatieve teksten schrijven.

Fungel is een concrete vertaling van recente wetenschappelijke inzichten 

over wat werkt in schrijfonderwijs.  Bovendien is deze schrijftool ontwik-

keld in samenwerking met leerlingen en leerkrachten. Het resultaat is 

een motiverende online schrijftool die leerlingen ondersteunt om hun 

schrijfvaardigheid te verhogen en die leerkrachten helpt om tijdens  

schrijflessen een nog krachtigere leeromgeving te creëren.

DOELGROEP
leerkrachten van het vijfde en zesde leer-
jaar, eerste graad secundair onderwijs

LOCATIE
in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
hilde.vanbrabant@ucll.be

www.fungel.be

CLIL-kliniek
Zoek je hulp om van CLIL een succesverhaal te maken op jouw school? 

Schakel dan onze experten van de CLIL-kliniek in voor een passende 

aanpak!

CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een werkvorm 

waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een 

niet-taalvak te onderwijzen. Zo krijgen leerlingen bijvoorbeeld biologie in 

het Duits, economie in het Engels of LO in het Frans.

DOELGROEP
startende en ervaren CLIL-scholen

CONTACT 
liesbeth.martens@ucll.be
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STEAM

Techniek- en WetenschapsAcademie
De Techniek- en WetenschapsAcademie (TWA) is de STEAM-academie 

van Hogeschool UCLL en is actief in Vlaams-Brabant en Limburg. STEAM 

staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. 

 

De TWA geeft kansen aan élk kind en élke jongere tussen 4 en 18 jaar om 

STEAM te omarmen, met als doel de goesting naar meer aan te wakkeren. 

Workshops over robots programmeren, drones, 3D-printing, wetenschap-

pelijke experimenten en eenvoudige techniek- en elektriciteitsprojecten 

zijn maar enkele voorbeelden. Alle activiteiten vertrekken vanuit de 

principes van onderzoekend en ontwerpend leren. Ze beschikken steeds 

over een informeel leerkarakter met de focus op prikkeling en verdieping. 

Van nieuwsgierigheid naar fascinatie, van fascinatie naar passie. 

 

Naast onze vrijetijdsactiviteiten kan je ook tijdens de schooluren  in de 

TWA terecht. Zo kan je met jouw hele klas een workshop volgen of een 

studiedag inplannen met je collega’s.

 

De nauwe samenwerking met scholen, ondernemingen en middenveld- 

organisaties stelt de TWA bovendien in staat om het aanbod steeds te ver-

nieuwen. De activiteiten worden zowel aangeboden op de eigen locaties 

als op jouw school zelf. 

DOELGROEP
Kinderen & jongeren (zowel in schools als 
niet-schools verband), leerkrachten

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Het hele jaar door

LOCATIE 
Limburg:
Greenville, Centrum-Zuid 1111, 3530 
Houthalen-Helchteren

Leuven:
Campus Hertogstraat, gebouw Naamse-
steenweg, Naamsesteenweg 355, 3001 
Heverlee

Workshops ook mogelijk op locatie 

CONTACT EN INSCHRIJVEN
Limburg: 
koen.ombelets@ucll.be

Vlaams-Brabant: 
pieter.vanleemputten@ucll.be

www.techniekenwetenschapsacademie.be
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Elektriciteit & Automatisering: 
Module 1: S7-1200 + HMI en  
transportbandmodel
In deze module leren leerlingen derde graad technisch EM, EL, ET een S7-

1200 PLC in dienst nemen, vervolgens een transportbandmodel program-

meren (functie uitoefenen) en tot slot een HMI scherm toevoegen om het 

transportbandmodel te visualiseren en te bedienen.

DOELGROEP
Leerlingen uit de derde graad TSO en 
BSO Mechanica-Elektriciteit  

DATUM/DATA/STARTDATUM  
1 opleidingsdag van 9u00 tot 16u00
(datum in overleg)

LOCATIE 
Eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
roel.conings@ucll.be

Elektriciteit & Automatisering: 
Module 2: Low-cost huisinstallatie aan 
de hand van S7-1200 PLC
In deze module leren leerlingen derde graad beroeps EL, stuur- en bewak-

ingstechnieken een low-cost PLC gebruiken als sturing in een elektrische 

huisinstallatie. In deze lesmodule komen verschillende topics aan bod 

(verlichting sturen, dimmen, alles uit knop, paniekknop,…) Tot slot leren 

we ook via een mobiele app de verlichting in de testopstelling te sturen.      

DOELGROEP
Leerlingen uit de derde graad TSO en 
BSO Mechanica-Elektriciteit  

DATUM/DATA/STARTDATUM  
1 opleidingsdag van 9u00 tot 16u00
(datum in overleg)

LOCATIE 
Eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
roel.conings@ucll.be

Zoek de fout in de machinesturing

Door de steeds groeiende concurrentie van lageloonlanden wordt au-

tomatisering alsmaar belangrijker, maar wat als zo’n geautomatiseerde 

machine plots niet meer werkt?  In deze sessie bestuderen jullie de sturing 

van een werkende industriële machine en testen ze uit. Vervolgens bou-

wen we hardware-fouten in zodat de machine niet meer goed  

functioneert en sporen jullie op een gerichte manier deze fouten op.

DOELGROEP 
3de graad TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM  
Onder voorbehoud

LOCATIE  
UCLL

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
Davy Engwegen 
davy.engwegen@ucll.be

STEAM-didactiek
STEAM-didactiek inspireert leerlingen door de wereld van STEM-onder-

wijs en de wereld van de kunst en creatie met elkaar te verbinden. Op het 

platform stemnetwerk.be vind je het inkleurmodel om deze interactie en 

het samenspel tussen de verschillende disciplines te visualiseren. 

Een concrete uitwerking van een STEAM-didactiek kan je vinden bij het 

Europese project iMuSciCa dat tal van leermaterialen heeft ontwikkeld. 

Op het platform van iMuSciCA kunnen leerlingen bijvoorbeeld eigen pro-

totypes van 3D muziekinstrumenten ontwerpen, daaraan metingen doen 

en hun eigen creatie laten klinken.

DOELGROEP
lager onderwijs (3de graad) en  
secundair onderwijs 

DATUM/DATA/STARTDATUM  
in overleg

LOCATIE  
in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
www.vakdidactiek.be/iMuSciCA

www.chemieleerkracht.be 
de portaalwebsite chemie, natuur-
wetenschappen, STEM voor jongeren 
en leerkrachten
De website www.chemieleerkracht.be wil jongeren boeien voor chemie, 

ze uitdagen, chemie doen begrijpen, chemie laten herkennen rondom 

zich, de positieve bijdragen van chemie aan de maatschappij meegeven, 

... maar ook op de gevaren wijzen. Chemieleerkracht.be is niet alleen 

chemie, maar ook natuurwetenschappen en STEM.

Chemieleerkracht.be is een portaalwebsite die samen met studenten 

chemie van de lerarenopleiding secundair onderwijs van UC Leuven-Lim-

burg (Campus Diepenbeek) is opgebouwd. 

De site wil een verzamelplaats zijn van inspirerende materialen, creatieve 

ideeën, linken naar interessante filmfragmenten, animaties, bronnen, ICT-

tools, leuke contexten, maar de site bevat ook een massa experimenten, 

projecten, toetsen  ….. De  materialen en tools zijn verzameld om chemie, 

natuurwetenschappen, STEM op een niet alledaagse manier in de klas te 

brengen. 

Navormingen voor leerkrachten chemie, natuurwetenschappen, STEM 

voor volgend academiejaar:

- Chemie en het werken met chemische stoffen in de nieuwe eerste graad  

 SO: september 2020

- De nieuwste werkvormen en ict-tools  toegepast in chemie/natuur  

 wetenschappen : november 2020

- Chemieleerkracht.be in je school: in overleg zowel op locatie als in de  

 UCLL Diepenbeek

- Interdisciplinair werken met de cluster natuur/ruimte/techniek eerste  

 graad SO: maart 2021

- Projectwerk, onderzoekend leren en zelfstandig leren in chemie tweede  

 graad SO: mei 2021

DOELGROEP
Zowel leerlingen als leerkrachten 
voor chemie, natuurwetenschappen, 
STEM van alle graden van het secun-
dair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM
september 2020 - mei 2021

LOCATIE 
Campus Diepenbeek   
Lerarenopleiding

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
filip.poncelet@ucll.be

www.chemieleerkracht.be

NIEUW!

NIEUW!

ONDER VOORBEHOUD
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Energiefietsen: energy battle

Met behulp van 2 energiefietsen kunnen leerlingen zelf energie opwek-

ken om te gebruiken tijdens interactieve opdrachten of leuke wedstrijden. 

Op deze manier brengen we het energievraagstuk naar hun leefwereld. 

En zetten we hun aan om kritisch na te denken over energieverbruik en 

alternatieve duurzame energiebronnen. 

DOELGROEP 
2de en 3de graad ASO & TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM  
1 Lesuur 
*(Eventueel uit te breiden met een 
extra uur, behendigheidsopdracht 
met een drone)

LOCATIE  
UCLL of op gastschool

CONTACT EN INSCHRIJVEN
davy.engwegen@ucll.be

iSTEM inkleuren
iSTEM maakt een kwalitatieve interdisciplinaire didactiek concreet voor 

jouw school. Samen met de deelnemende leraren verfijnen we de huidige 

STEM-didactiek en ontwikkelen we nieuwe STEM-leermaterialen.

Vertrekkende vanuit een levensechte uitdaging gaan leerlingen onder-

zoekend en ontwerpend op zoek naar een oplossing. Gaandeweg ontdek-

ken ze hierbij concepten uit verschillende STEM-disciplines die ze gaan 

toepassen om tot een oplossing te komen. Dit doen leerlingen niet alleen, 

maar samen met hun klasgenoten én met de leerkracht.

DOELGROEP
leraren secundair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Traject gedurende het schooljaar 2020-
2021

CONTACT EN INSCHRIJVEN
renaat.frans@ucll.be
erica.andreotti@ucll.be 
 
INSCHRIJVEN 
Meer info en kandidaatstelling via  
www.vakdidactiek.be/iSTEM_inkleuren 
www.istem.be

MAAR HOE DOE JE DAT DAN?

Kiezen is
(niet) moeilijk

neem mij uit

Overzicht voor studiekeuzebegeleiders

? BESEF DAT JE MOET KIEZEN  
BEGIN TIJDIG
• Kiezen vraagt tijd en moeite. 
• Neem je tijd. Laat je niet onder druk zetten.  
• Je kan nog altijd bijsturen. 

VERKEN HET AANBOD
• Eerst een longlist.  
• Dan een shortlist.
• Bespreek je zoek- en denkwerk met  
   familie, vrienden, leraars …   

VERDIEP JEZELF 
IN JE SHORTLIST
• Maak zeker “live”   
 kennis met de  
 opleiding tijdens een
 infodag of openlesdag. 
• Praat eens met    
 iemand die je droom- 
 opleiding volgt of   
 die een beroep heeft   
 dat je aanspreekt.  

BESLIS
• Hak de knoop door.  
• Bereid je voor: bekijk het lessenrooster,  
 bezoek de omgeving waar je gaat studeren,  
 train je academisch taalgebruik, zijn er  
 introductiedagen?…  
• Wees gerust: je keuze kan je altijd   
 bijsturen. 

KEN JEZELF
• Wie ben ik?  
• Wat kan ik?  
• Wat wil ik?  

Studieadvies nodig? 
Ga eens praten met een 

CLB of met de studenten- 
adviesdienst van UCLL, 

studieadvies@ucll.be

Kijktip! 
 

Bekijk ook ons filmpje over hoe  
je een studiekeuze maakt!
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SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APR MEI JUN JULI AUG

MAAR HOE DOE JE DAT DAN?

Kiezen is
(niet) moeilijk?

BESEF DAT JE MOET KIEZEN  
BEGIN TIJDIG 
• Kiezen vraagt tijd en moeite. 
• Neem je tijd. Laat je niet onder druk zetten.  
• Je kan nog altijd bijsturen. 

KEN JEZELF
• Wie ben ik?  
• Wat kan ik?  
• Wat wil ik?  

WORKSHOP STUDIEKEUZE  
MAKEN (100’)

LOCATIE:  
Eigen school of een UCLL-campus

CONTACT:
Mie-ke en Karolien

P. 28

MEET AND GREET  
Met onze ambassadeurs: Zehra en Mie-ke

KERSTVAKANTIE
INFOSESSIES OP

SCHOOL

STUDIEKEUZEMARKT 
ZATERDAG 21-11-2020 | 09-13U.

VERKEN HET AANBOD
• Eerst een longlist.  
• Dan een shortlist.
• Bespreek je zoek- en denkwerk met familie,  
 vrienden, leraars …   

BESLIS
• Hak de knoop door.  
• Bereid je voor: bekijk het lessenrooster,   
 bezoek de omgeving waar je gaat studeren,  
 train je academisch taalgebruik, zijn er   
 introductiedagen?…  
• Wees gerust: je keuze kan je altijd bijsturen. 

VERDIEP JEZELF 
IN JE SHORTLIST
• Maak zeker “live”    
 kennis met de opleiding tijdens  
 een infodag of openlesdag. 
• Praat eens met iemand die je   
 droomopleiding volgt of die een  
 beroep heeft dat je aanspreekt.  

STUDIEKEUZEONDERZOEK P. 25

MOVING MIND  
VAN BIJ DE START 
Een nieuw initiatief voor pioniersstudenten

OPENLESDAGEN
KROKUSVAKANTIE 15 TOT 19-02
+ WOE 3/10/17/24/31-03

EVENT ORIËNT P. 24
04-05-2021

P. 24

P. 23

P. 26

SID-IN’S
VLAAMS-BRABANT   BRABANTHAL,  07-09 JAN ‘21
WEST-VLAANDEREN KORTRIJK XPO,  21-23 JAN ’21
LIMBURG GENK LIMBURGHAL 28-30 JAN ’21
OOST-VLAANDEREN FLANDERS EXPO  04-06 FEB ’21
ANTWERPEN ANTWERP EXPO  25-27 FEB ’21

DIGITAAL ALTERNATIEF

onder voorbehoud

INFODAG 4 
04-09-2021 | 09-13U.
online / offline: afhankelijk 
van Coronamaatregelen, 
check steeds ucll.be voor 
laatste updates

INFODAG 1 
27-02-2021 | 09-13U.

INFODAG 3 
29-06-2021 | 17-20U. 
online / offline: afhankelijk van 
Coronamaatregelen, check steeds 
ucll.be voor laatste updates

INFODAG 2 
24-04-2021 | 09-13U. 
online / offline: afhankelijk van 
Coronamaatregelen, check steeds 
ucll.be voor laatste updatesop de campus!
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CSI Moordonderzoek

Dit CSI-moordonderzoek zal leerlingen aansporen om met de aangeboden 

technieken de dader op te sporen. Dit met behulp van technieken in het 

biomedisch domein (bloedgroepbepaling en determinatie van micro-or-

ganismen), in het fysicochemisch domein (chemisch vezelonderzoek en 

microscopie) en in het biotechnologisch domein (DNA-fingerprinting). 

De leerlingen komen in contact met onderzoeksvaardigheden en moeten 

alle onderzoeksresultaten samenleggen om door kritisch denken tot de 

oplossing te komen. Er wordt één workshop aangeboden in een door-

schuifsysteem, met deelonderdelen uit de diverse vakdomeinen. Hierdoor 

kunnen ook grotere groepen (max. 25 leerlingen) deelnemen.

Deze workshop is bedoeld voor leerlingen van het 5e of 6e middelbaar 

met een STEM-achtergrond (ASO of TSO) en neemt een halve dag in 

beslag. 

DOELGROEP
leerlingen van het 5e of 6e middel-
baar met een STEM-achtergrond 
(ASO of TSO)  
Groepsgrootte van max. 25 leerlingen 
Beperkt tot wetenschappelijke rich-
tingen

DATUM/DATA/STARTDATUM  
Eerste week na de kerstvakantie of 
eerste week voor de paasvakantie. 
Onder voorbehoud

LOCATIE  
Campus Diepenbeek

CONTACT EN INSCHRIJVEN
davy.engwegen@ucll.be

First® Lego® League
De FLL is een wedstrijd waarin jaarlijks meer dan 200.000 jongeren van 

overal ter wereld het hoofd bieden aan de maatschappelijke uitdagingen 

van morgen. De Techniek- en WetenschapsAcademie Vlaams-Brabant is 

nauw betrokken bij de organisatie en zal de wedstrijd begeleiden.

Jongeren van het 5e en 6e leerjaar of leerlingen uit het 1e en 2e middel-

baar vormen een team met ongeveer 10 klasgenoten met de leraar als 

centrale coach. Elk team dat deelneemt aan de wedstrijd moet een reeks 

opdrachten uitvoeren die elk jaar een ander thema meekrijgen. Dit jaar 

is het thema “INTO ORBIT” en draait alles letterlijk en figuurlijk rond de 

ruimte!

De FLL draait om Onderzoek, Robotica en Core Values. Maak een pres-

entatie, bouw en programmeer een EV3-robot en toon jullie teamplay! Het 

team met de beste score op deze drie categorieën, sleept de Champions 

Award in de wacht en mag rechtstreeks naar de internationale finales.

Wil jij met je klas aan de slag gaan met een EV3-robot, maar weet je niet 

goed hoe je hieraan moet beginnen? Dan is onze STUDIEDAG iets voor 

jou! Beheers de software in no-time en neem met je klas deel aan de 

FIRST® LEGO® League!

DOELGROEP

Klasverband (5de- 6de leerjaar & SO 

1ste graad), leerkrachten, schoolteams, 

directie

DATUM/DATA/STARTDATUM  
Nader te bepalen (maand november)

LOCATIE 

Campus Proximus

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
pieter.vanleemputten@ucll.be 
wim.bertels@ucll.be 
www.firstlegoleague.be

Dag van de wetenschap
Deze dag is een unieke kans om achter de schermen van wetenschappelij-

ke instellingen en hoogtechnologische bedrijven te komen kijken. Elk jaar 

zetten bedrijven, hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen 

hun deuren open om hun innovatieve toepassingen te tonen. Wil je het 

zelf meemaken? Noteer de datum dan alvast in je agenda.

DOELGROEP
Iedereen

DATUM/DATA/STARTDATUM  
22 november 2020

LOCATIE  
Online

CONTACT EN INSCHRIJVEN
www.dagvandewetenschap.be

44 45



Kennismaking met groene energie (mobiele energie-unit)

Leerlingen kunnen starten met een kennismaking van de mobiele energie-unit. De verschillende onderdelen worden praktisch 

toegelicht met aandacht voor de werking, voordelen, beperkingen en alternatieven. Hierdoor kunnen onderwerpen in techno-

logische en STEM-opleidingen ondersteund worden in het kader van individuele of groepsopdrachten. 

Vervolgens kunnen ze ook aan de slag met onderwerpen zoals PV-panelen, batterijsystemen, regelelektronica, generatoren op 

plantaardige olie, energiemanagementsystemen, microgrids, waterstoftechnologie, veiligheid in elektrische installaties, enz … 

Mobiele energie-unit en the moving lab

Voor Pukkelpop bouwde de expertisecel Energy van UCLL een mobiele 

energie-unit. Deze energie-unit kan ingezet worden door secundaire 

scholen bij workshops en andere schoolactiviteiten. Dit in functie van 

energieopwekking of activiteiten rond duurzame energie. 

De unit bevat zonnepanelen, batterijen, een generator op plantaardige olie 

en heel wat elektronische apparatuur om onder andere gelijk- en wissel-

spanning op te wekken en te meten. Daarnaast kunnen andere toestellen 

zoals 3D-printers eenvoudig aangesloten worden op de energie-unit. 

Aansluitend heeft de expertisecel Energy ook een mobiele industriële 

koolzaadpers gebouwd waarmee biodiesel geproduceerd kan worden.  

Voor deze workshops is een basisaanbod beschikbaar voor technologische 

en STEM-opleidingen in het secundair onderwijs. De workshops worden 

op maat aangepast aan de voorkennis en de noden van de leerlingen.  

Bovendien kunnen specifieke onderwerpen uitgediept worden die aan-

sluiten bij de technologie die in de energie-unit is gebruikt. 

DOELGROEP 
2de en 3de graad ASO & TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM  
1 of 2 lesuren

LOCATIE  
UCLL of op gastschool

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
Mobiele Energie Unit: 
meu@ucll.be 
of davy.engwegen@ucll.be 

The Moving Lab:  

Patrick Demaziere  

patrick.demaziere@ucll.be

Kennismaking met groene  
energie (mobiele energie-unit)

Zonne-energie slim gebruiken 
(mobiele energie-unit)

Na een introductie van de mobiele energie-unit, kunnen de leerlingen zelf 

aan de slag om groene energie op te wekken. Met behulp van experimenten 

ervaren zij hoe de stand van de zon de energieopbrengst uit de zonnepanelen 

beïnvloedt, hoe de geproduceerde energie optimaal kan gebruikt worden en 

wat de mogelijke oplossingen zijn bij te veel of te weinig energie. 

Aansluitend wordt een experiment uitgevoerd waarbij de energie van de zon-

nepanelen omgezet wordt in waterstof om vervolgens een elektrisch wagentje 

te laten rijden. En kunnen de leerlingen als alternatieve energiebron koolzaad-

olie persen om met de generator elektriciteit op te wekken. 

In deze workshop krijgen de leerlingen uitleg over de verschillende onderde-

len van de mobiele energie-unit. En leren ze hoe deze op een slimme manier 

samenwerken om groene energie op te wekken. Met behulp van een energie-

meter een basis energiemanagementsysteem kunnen ze verder aan de slag. 

In een eerste praktische opdracht proberen zij bijvoorbeeld hun smartphone 

op te laden op het ogenblik dat er voldoende zonne-energie ter beschikking is. 

Vervolgens wordt er gekeken hoeveel opslag (energie storage) er nodig is om 

netonafhankelijk (off-grid) te kunnen werken. 

Duurzaam 3D-printen (mobiele energie-unit)

Met behulp van een aangesloten 3D-printer krijgen de leerlingen uitleg over de verschillende technologieën en evoluties die 

3D-printen al gekend heeft. En bekijken we het verhaal van ‘cradle to cradle’ (wieg tot wieg), waarin alle gebruikte  

materialen na het leven van het ene product, opnieuw nuttig ingezet kunnen worden in een ander product. 

Als opdracht kunnen de leerlingen zelf aan de slag om een eigen sleutelhanger te ontwerpen met een eenvoudig 3D CAD-pro-

gramma. En produceren we hun object met behulp van gerecycleerde materialen. Zo komen we tot een echt  

duurzaam product. 
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STEM voor het basisonderwijs

STREAM: STEM-projecten rond  
circulaire economie en agro-reststromen

STEMBASISNET is een professionaliseringstraject voor basisscholen die 

STEM willen vormgeven op hun school. Vanuit een aantal authentieke 

praktijksituaties duiken we de wereld in van STEM. We gaan aan de slag 

met diverse STEM-activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. We 

bouwen zo een transparante methodiek op die je kunt inzetten in jouw 

praktijk. Hierbij wordt vooral gefocust op hoe je bij de kinderen probleem- 

oplossend denken en handelen kan stimuleren met aandacht voor  

creativiteit.

Het Europese project STREAM inspireert bedrijven om de omslag te 

maken naar een meer circulaire economie. Via een interdisciplinaire 

samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en designer worden 

prototypes ontworpen voor duurzame producten en processen. Enkele 

scholen worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan een creatie-pro-

ces met experten en bedrijven rond agro-reststromen (vb. biomeiler). De 

school realiseert het project op de eigen campus als inspirerend toonvoor-

beeld. Ideaal om een STEM-project, GIP-project, ... vorm te geven!

DOELGROEP
Kleuteronderwijs, lager onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM  
Traject van 5 sessies gedurende het 
hele schooljaar 2020-2021

LOCATIE 
UCLL Techniek- en  
wetenschapsacademie (Houthalen)

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
Meer info: www.stembasisnet.be

DOELGROEP
Secundair onderwijs 3de graad

DATUM/DATA/STARTDATUM  
Leertraject gedurende schooljaar 
2020-2021

LOCATIE 
In de eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN 
renaat.frans@ucll.be
erica.andreotti@ucll.be

Schakel het licht aan  
met je smartphone - deel 2

Als uitbreiding op deel 1: bij een workshop van een ganse dag maak je ook 

een app met Xamarin, zodat je met schakelaars op je smartphonescherm 

de lampjes kunt bedienen.

DOELGROEP
3de graad ASO & TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM  
Halve dag, aansluitend op deel 1

LOCATIE  
UCLL

CONTACT EN INSCHRIJVEN
rudi.roox@ucll.be

Schakel het licht aan  
met je smartphone - deel 1

In deze workshop maak je een computerprogramma waarmee lampjes 

aan- of uitgeschakeld worden door het sturen van een sms-bericht. 

Je leert zo werken met een gsm-module die met de computer verbonden 

is en de sms-berichten ontvangt. 

Je leert ook hoe je met een computer de buitenwereld kunt aansturen. 

Er wordt gebruik gemaakt van de grafische programmeertaal LabVIEW.

DOELGROEP
3de graad ASO & TSO

DATUM/DATA/STARTDATUM  
Halve dag

LOCATIE  
UCLL

CONTACT EN INSCHRIJVEN
rudi.roox@ucll.be

ONDER VOORBEHOUD

ONDER VOORBEHOUD
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Chemie binnenstebuiten
Heb je je ooit afgevraagd wat een olifant, een klok en een verkeerslicht 

gemeen hebben? 

In deze workshop gaan we op zoek naar de chemische betekenis van deze 

namen. Het zijn namen van een aantal reacties die elk hun eigen manier 

van interageren hebben onder invloed van tijd, snelheid, concentratie, 

temperatuur, ...

We draaien de reacties binnenstebuiten en proberen te ontdekken hoe we 

de chemie helemaal naar onze hand kunnen zetten.

DOELGROEP
leerlingen van het 5e of 6e middel-
baar (SO)

DATUM/DATA/STARTDATUM  
overeen te komen

LOCATIE  
Campus Gasthuisberg

CONTACT EN INSCHRIJVEN
thomas.scheers@ucll.be

Green chemistry
Iedereen heeft het tegenwoordig over greenhousehier en greenhousedaar ... 

maar wat als CO2 nu eens werkelijk green is, echte groene chemie die het 

opneemt tegen die klassieke extracties met stoom of schadelijke chemicali-

en. Deze workshop neemt je mee naar een wereld waar de voordelen van 

CO2 volop belicht worden. Het wordt een geurig bruisende dag.

DOELGROEP
leerlingen van het 5e of 6e middel-
baar (SO)

DATUM/DATA/STARTDATUM  
overeen te komen

LOCATIE  
Campus Gasthuisberg

CONTACT EN INSCHRIJVEN
thomas.scheers@ucll.be

Van aardbei tot zonnepaneel
Organische zonnepanelen geven mogelijkheden waar de klassieke silici-

umpanelen vaak tekort schieten. Denk hierbij aan doorzichtige panelen of 

panelen die eenvoudigweg door een printer kunnen afgedrukt worden. In 

deze workshop bouw je zelf een zonnepaneel tussen twee glazen plaatjes 

en ... je hebt er aardbeien voor nodig. Veel meer zomers dan dit wordt het 

niet.

DOELGROEP
leerlingen van het 5e of 6e middel-
baar (SO)

DATUM/DATA/STARTDATUM  
overeen te komen

LOCATIE  
Campus Gasthuisberg

CONTACT EN INSCHRIJVEN
thomas.scheers@ucll.be
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INCLUSIVE SOCIETY

EXPERTISECENTRUM

Inclusive Society

Elke Emmers   — elke.emmers@ucll.be 
  +32 (0) 476 86 81 81 
  www.ucll.be/research-expertise

Het expertisecentrum Inclusive Society is een praktijkgericht kennis- en vormingscentrum dat praktijkrelevante (wetenschap-

pelijke) expertise opbouwt inzake inclusie, participatie en diversiteit. De opdrachten van het expertisecentrum Inclusive Soci-

ety hebben onder meer betrekking op de kunst van het samenleven. Hier ligt de focus op de rol en bijdrage van professionals 

en vrijwilligers in het ondersteunen en versterken van burgerschapspraktijken. Ook het verbreden van wereldburgerschap 

sluit hierbij aan.  

Naast deze bijdragen aan een democratische samenleving streeft dit expertisecentrum ook naar de verdere verdieping en 

ontwikkeling van inclusief onderwijs, traag of moeilijk lerende kinderen, anderstaligheid, kansarmoede en gedragsproblemen 

(in de klas). Verder richten we ons ook op vragen rond de plaats van het internet in zorg en welzijn, specifiek rond de thema’s: 

mediaopvoeding, onlinehulp, verslaving en gaming. De verschillende inhoudelijke topics in dit expertisecentrum bewegen 

zich op een continuüm van bijzondere doelgroepen tot het universeel ontwerp "for all" met altijd bijzondere aandacht voor 

uitsluitingsmechanismen. 

ONDERZOEKSLIJNEN:
• Sport als hefboom voor inclusie

• Inclusief onderwijs

• Inclusief burgerschap

• Digitale inclusie & online hulp

3-Daagse training nieuwe autoriteit
We werken tijdens de training met zeer kleine groepen (7 à 8 personen per trainer), zodat er grondig gewerkt en getraind kan 

worden en iedereen zijn leervragen aan bod kunnen komen. De driedaagse bestaat uit korte lezingen en workshops in kleine 

groepen. Theoretische achtergronden, klinische aspecten en direct inzetbare methodieken komen aan bod.

Masterclass Universal Design for Learning
Onze klasgroep wordt diverser. Meer leerstijlen en leernoden in de klas. Hoe gaan we daar als school mee om? Zullen we 

door de bomen het bos nog zien? UDL is het kader om gelijke onderwijskansen te bewaken in de klas. Deze masterclass wordt 

gegeven voor alle onderwijsniveaus.

De wakkere school
De wakkere school is een traject dat scholen kunnen lopen om hun beleidsvoerend vermogen te vergroten aan de hand van 

een kort of lang traject dat vertrekt vanuit een duidelijk data-analyse uit eigen participatiekanalen (vragenlijsten leerkracht, 

leerling …). 
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Wereldburgerschap
Wil je je mondiale dag nieuw leven inblazen? Voelde je ook aan dat de klimaatacties in herhaling vallen? In onze 

workshops geven we diepgang aan initiatieven die werken rond thema’s als democratie, mensenrechten, duurzaamheid, 

migratie en sociale ongelijkheid. We verkennen werkvormen als systeemdenken, gesprekstechnieken en creatief 

denken. 

Klasmanagement & nieuwe autoriteit
Zorgen voor gewenst gedrag, gepast (vooral non-verbaal) tussenkomen en vanuit verbinding aansturen. Alternatieven voor 

oud-autoritaire uitgangspunten als straf, schaamte en tucht durven hanteren. Inzien dat je geen keuze moet maken tussen 

toegeven of dwingen! 

KRISTOF DAS

“Er is een duidelijke nood aan een alternatief voor de tweespalt tussen de 
straffende en de toegevende leerkracht. Nieuwe autoriteit is geen pleidooi voor 

een strenger systeem, eerder voor meer duidelijkheid en transparantie en 
non-verbaliteit” 

Wij zijn een inclusieteam
Veel scholen zijn bereid om aan een meer inclusief beleid te werken, maar hoe begin je daaraan? Aan de hand van de 

Index voor inclusie worden scholen begeleid om een inclusievere koers te gaan varen. De Index voor Inclusie biedt 

scholen een praktisch hulpmiddel bij toenemende diversiteit, om het proces naar inclusief onderwijs te ondersteunen. 

Kansarmoede
Waarom hebben sommige jongeren geen boterhammen bij? Waarom wordt het schoolwerk niet gemaakt? Waarom wordt 

de schoolfactuur niet tijdig betaald? Waarom is het nu zo moeilijk om naar het oudercontact te komen? Waarom horen we 

zoveel excuses als een opdracht afgedrukt moet worden? 

Nascholing NT2
In onze maatschappij staat het thema migratie zeer centraal. De vluchtelingenstroom neemt toe en de onderwijswereld moet 

het stijgende aantal anderstalige nieuwkomers proberen te beantwoorden.
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1+1=3 Krachtige ondersteuningsteams
Leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren die praktisch aan de slag willen gaan met hun team om op schoolniveau krachtig te 

kunnen werken, kunnen samen met docenten uit de verschillende banaba-opleidingen (Buitengewoon  

onderwijs & Zorgverbreding) een traject uitwerken waarbij ze op maat worden gecoacht, geïnspireerd en ondersteund.

REUS-achtig in de klas
In de lerarenkamer weerklinken vragen als 

’Wat moet ik met die moeilijke klas?’, Wat kan 

ik met die leerling aanvangen?’, ‘Ik zoek een 

weg, maar welke?’. In de klas klinkt regelmatig 

’Waarom begrijpt de leraar ons toch niet?’, ‘De 

vorige les was echt saai en niet te begrijpen.’, 

‘Waarom roept de leraar toch altijd zo?’. 

De zoektocht naar antwoorden op deze vragen 

blijft voor leraren en leerlingen een immense 

uitdaging. Beiden voelen zich niet altijd als een 

reus in de klas. Integendeel iedereen is zoe-

kend naar een manier om overeind te blijven 

en te leren. 

Deze interactieve, inspirerende lezing kan je terug de moed en het en-

thousiasme geven om de ‘REUS’ in jezelf terug te vinden en als leraar het 

verschil te maken voor alle leerlingen met hun verscheidende contexten.

DOELGROEP
Leerkrachten, schoolteams, directie 
en ondersteunend personeel

DATUM/DATA/STARTDATUM  
in overleg

LOCATIE  
in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
sofie.deprez@ucll.be

NIEUW!

Mediawijs in de klas
Worden kinderen zombies van kijken naar schermen? Welke risico’s lopen leerlingen online? Hoe kan ik dit thema bespreek-
baar maken in de klas? Mediawijs in de klas is een lezing die naar jouw school komt om je te informeren over het online leven 
van leerlingen en de kansen en gevaren die hiermee gepaard gaan.

School aan de zwemslag
Het schoolzwemmen wordt met grote uitdagingen geconfronteerd: 

weinig tijd, weinig ruimte in het zwembad, grote groepen, grote niveau-

verschillen,  nieuwe evoluties in het zwemonderwijs waar leerkrachten 

zich onwennig bij voelen, ouders die druk zetten, of die in mindere mate 

betrokken zijn … . Met een planmatige aanpak over de verschillende 

schooljaren heen til je de zwemlessen op een hoger niveau en worden ze 

efficiënter. Op maat van jouw school gaan we aan de slag om dit proces 

waarbij ouders en school samenwerken, vorm te geven.  

Op https://zwemmenzonderzwembad.weebly.com/ vind je inspirerende 

voorbeelden.

DOELGROEP
Schoolteams en leerkrachten LO

DATUM/DATA/STARTDATUM  
in overleg

LOCATIE  
Campus Hertogstraat of op aanvraag 
in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
tine.sleurs@ucll.be
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Story circles

Leren in beweging

We introduceren de methodiek van Story Circles, ontworpen door Darla 

Deardorff op vraag van UNESCO. Story Circles worden wereldwijd in 

verschillende contexten, zowel formeel als informeel, ingezet om intercul-

tureel leren en empathie te bevorderen. 

Werk je zelf in een diverse context, ben je op zoek naar een gevalideerde 

methodiek die weinig omkadering vereist, maar krachtig is in effect?  

Dan is dit iets voor jou en je school. 

Heel wat kinderen hebben er niet enkel vanuit gezondheidsperspectief 

baat bij om meer te bewegen maar ook vanuit de visie dat elk kind op een 

andere manier leert. Daarom is een variatie aan werkvormen belangrijk. 

De sessie die gericht is op de kleuterschool vertrekt vanuit 2 invalshoeken 

waarbij je in eerste instantie voorbeelden krijgt hoe je inhouden uit het 

leerplan LO in een klaslokaal kan aanbieden of tijdens ‘wachtmomenten’ 

en verplaatsingen van de kleuters. Daarnaast komen voorbeelden aan bod 

van leerinhouden uit andere leerplannen die vanuit een ‘motorische bril’ 

ingevuld worden.  

Als leerkracht lager onderwijs kan je er voor kiezen om je leerlingen op 

een ‘beweeglijke’ manier te laten leren. In verschillende leergebieden 

(WO, wiskunde, taal…. ) zijn mogelijkheden om leerstof via beweging  aan 

te brengen of te automatiseren. 

Deze vorming toont concrete voorbeelden van bewegende werkvormen 

die je in een klaslokaal, op de speelplaats of in een gymzaal/polyvalente 

zaal kan toepassen binnen de verschillende leergebieden rekening  

houdend met de leeftijdsgroep waaraan je lesgeeft. 

DOELGROEP
Iedereen met interesse in intercultu-
reel leren en empathie

DATUM/DATA/STARTDATUM  
26 februari 2021

LOCATIE  
Campus Hertogstraat Heverlee of in 
eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
liesbeth.spanjers@ucll.be 
katrien.mertens@ucll.be

DOELGROEP
Schoolteams en klasleerkrachten

DATUM/DATA/STARTDATUM  
in overleg

LOCATIE  
Campus Hertogstraat of op  
aanvraag in eigen school

CONTACT EN INSCHRIJVEN
tine.sleurs@ucll.be

NIEUW!
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EDUCATION & DEVELOPMENT

EXPERTISECENTRUM

Education & Development

Ontwikkeling, transitie, omwenteling, vernieuwing, groei en innovatie, allemaal woorden om een beweging te beschrijven, 

een beweging van iets naar iets anders, iets nieuw, iets beter. Dat is wat we voortdurend in onderwijs en vorming proberen te 

doen: lerenden – kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen- ondersteunen van een nog niet kennen en kunnen naar een 

wél kennen en kunnen. Dat ontwikkelproces veronderstelt schoolleiders en leraren die zelf ook in die beweging van iets naar 

iets nieuws kunnen stappen.

Met het expertisecentrum Education & Development onderzoeken en ontwerpen we daartoe vragen en antwoorden vragen 

die te maken hebben met

• Gedragen veranderingsprocessen

• Transversale competenties

• De ontwikkeling van onderwijsprofessionals

Ruth Wouters   — ruth.wouters@ucll.be 
  016 375 607 — 0476 393 747 
  www.ucll.be/research-expertise 

Zichtbaar leren in Loose Parts Play
Stenen, stokken, dopjes, houten plankjes, ze zitten in de lift als open 

spelmateriaal, als loose parts of losse stukjes. Welke loose parts materia-

len, opstellingen en afspraken kan je inzetten om initiatief, creativiteit en 

probleemoplossend denken bij kleuters uit te nodigen? Welke denk- en 

handelingsschema’s ontwikkelen kinderen vanuit spontaan spel met loose 

parts? En hoe kunnen we die verder optillen naar een hoger niveau?

DOELGROEP:  
kleuteronderwijs

Kritisch denken implementeren in
het secundair onderwijs. Workshop
Kritische geesten ontstaan niet vanzelf. Het vraagt expliciete aandacht, 

want er spelen heel wat kritische factoren! In deze workshop maak je  

kennis met methodieken om kritisch denken te stimuleren en je leert  

mogelijkheden om kritisch denken te integreren in je klaspraktijk. De 

workshop is gebaseerd op de resultaten van het Erasmus+ project  

CrithinkEdu.

DOELGROEP:  
secundair onderwijs
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Seminaries voor leidinggevenden 
(onderwijs)
Ook dit schooljaar organiseert UCLL in het voorjaar weer intensieve coa-

chingstrajecten voor leidinggevenden in de vorm van residentiële semina-

ries aan zee, een stukje zelfzorg midden de waan van de dag.

Thema’s in voorjaar 2020-2021

Leidinggevende als bruggenbouwer. 
Constructief  samenwerken met verschillende generaties en leeftij-

den in dezelfde school.

Over ‘met goesting’ verbinding blijven maken in een  

wereld van diversiteit 

3,4 en 5 maart 2021 

Draaglast en draagkracht in balans! 
Sleutels voor blijvend werkplezier voor jezelf als leidinggevende en 

voor je schoolteam.

Over ‘bevlogen, energiek en authentiek’ blijven werken 

 24,25 en 26 maart 2021

DOELGROEP:  
directies en beleidsondersteuners,  
middenkader van basis-, secundair  
en cvo. 

BEGELEIDING
Marleen Borzée, pedagoog, coach  
en praktijkonderzoeker UCLL 

AANPAK
Gevarieerde mix van inspirerende  
inzichten en praktische handvaten, 
spiegelende ervaringsuitwisseling, 
actieve werkvormen en energieke 
energizers 

DATUM/DATA/STARTDATUM 
maart

LOCATIE 
Hotel Aazaert te Blankenberge
Prijs all-in 610 eur

CONTACT EN INSCHRIJVEN
Voor meer inhoudelijke info:
marleen.borzee@ucll.be 

www.ucll.be/research-expertise

MARLEEN BORZÉE
Pedagoog lerarenopleiding UCLL: 

“Mensen verbinden en versterken, inspireren en 
motiveren, bevestigen en uitdagen bij hun  

professionele en persoonlijke bloei en groei is 
mijn passie.”

Aanvangsbeleid met positief effect
Maatwerktraject

Inzichten en tools voor mentoring van startende leerkrachten zodat ze 

‘met goesting en deskundigheid’ werkplezier blijven ervaren. Afhankelijk 

van de vraag focussen we op coachingvaardigheden voor groeibevor-

derende begeleidingsgesprekken, fasen in professionele groei, behoefte-

nanalyse starters en taken mentor, werkinstrumenten aanvangsbegelei-

ding of supervisie van werkvragen. 

DOELGROEP
school-en klasmentoren van eenzelf-
de school of scholengemeenschap

DOELGROEP:  
mentoren, leerlingenbegeleiders,  
graadcoördinatoren, zorgcoördinatoren, 
beleidsondersteuners,…

BEGELEIDING
Marleen Borzée, pedagoog, coach en  
praktijkonderzoeker UCLL 

DATUM/DATA/STARTDATUM 
dag 1:  
do 28 januari 
dag 2: 
 do 11 februari 2021 
(telkens van 9u tot 16u)

LOCATIE 
UCLL Campus Hertogstraat Heverlee

CONTACT EN INSCHRIJVEN:
Voor meer inhoudelijke info:
marleen.borzee@ucll.be 

www.ucll.be/research-expertise 
Prijs: 240 EUR

Handvaten voor krachtige coaching!
Tools om als middenkader anderen te versterken

Dompel je onder in een intense training ‘coach de coach’.

De concrete tools zijn direct bruikbaar om kleine en grote zorg te coachen 

met goesting. Rode draad: Mensen (laten)groeien vanuit bekwaamheids-

gevoel.

‘De coach helpt zoeken, de gecoachte zal vinden’.

Hoe communiceer je positief? Hoe creëer je kansen om competentiegevoel 

en welbevinden van je leerkrachtenkorps maximaal te ontwikkelen?  Hoe 

stel je goede vragen? Hoe waardeer je echt? Hoe maak je groeipunten coa-

chend bespreekbaar?  Hoe ga je om met bekommernissen en weerstand in 

moeilijke gesprekken?

We oefenen de praktische inzichten in veilige setting met concrete werk-

vragen uit de praktijk. Zo leren we nog beter omgaan met ieders eigenaar-

digheden en … met onszelf. 

 

De aangereikte inzichten en vaardigheden willen vooral ‘goesting’ geven 

om positief werk te maken van coaching en zo ‘het beste’ te halen uit je 

team.  

Samen-Spel  
Workshop of verdiepende coaching
In Samen-Spel focussen we op een warme, veilige relatie tussen leerkrach-

ten en kleuters (2,5 tot 6 jaar). Leerkrachten krijgen tools om dat voor alle 

kleuters te realiseren en om beter met gedrag van jonge kinderen om te 

gaan. Samen-Spel impliceert nabijheid, verbondenheid en aanvaarding en 

wordt  door het samenspelen van de leerkracht en de kleuter gerealiseerd. 

Samen-Spel is gebaseerd op onderzoek aan de KU Leuven en de UCLL 

lerarenopleiding.

DOELGROEP
kleuteronderwijs

Flipping the classroom
Via flipping the classroom wordt de eerste kennismaking met leerstof 

verplaatst van de klas naar thuis. Daardoor komen leerlingen met voor-

kennis en vragen naar school en kan de leraar-coach inzetten op een 

diepgaandere leerstofverwerking. We leren je hoe je de klas- en thuistijd 

kan omvormen tot een dynamische en actieve leeromgeving. 

DOELGROEP
secundair onderwijs
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Meer zeg in je evaluatie 
Workshop of maatwerktraject
Hoe kan je als leraar leerlingen ondersteunen om meer eigenaar te wor-

den van hun leren?  Via concrete portretten kunnen jij en/of je leerlingen 

jezelf inschalen op vlak van zelfregulatie. Op basis van deze inschaling 

krijg je concrete methodieken aangereikt om zelfregulatie binnen jouw 

klaspraktijk te bevorderen. Deze tool tracht het complexe begrip zelfregu-

latie voor jouw leerlingen en in jouw klaspraktijk te concretiseren. 

DOELGROEP
leraren secundair onderwijs

Visie op evaluatie 
Workshop of maatwerktraject

Op zoek naar inhoudelijke begeleiding bij het uittekenen van een  

evaluatievisie op jouw school of het implementeren van een evaluatie- 

beleid rond breed evalueren of rond portretterend evalueren? We stellen 

een maatwerktraject op of komen langs met een workshop.

DOELGROEP
een schoolteam uit het lager,  
secundair of hoger onderwijs

Van inspiratie naar experiment:
schoolreizen om te leren
We reizen naar boeiende, innovatieve onderwijsplekken. We observeren, 

luisteren, reflecteren. Hoe dagen deze scholen onze eigen onderwijsprak-

tijk uit? Tegelijk geven deze plekken ook een perspectief op hoe het kan: je 

keert met een reële voorstelling terug naar je eigen school. 

DOELGROEP
leraren en schoolleiders basis-  
en secundair onderwijs

Naar een innovatieve eerste graad  
SO: innoveren, differentiëren en  
oriënteren

Naar een innovatieve eerste graad SO: 
flexibele werktijd

Naar een innovatieve eerste graad:  
interdisciplinair en transversaal  
werken aan sleutelcompetenties

Versterken, verdiepen en verbreden zijn drie kernbegrippen in de moder-

nisering van het secundair onderwijs. Hoe kan je in je lessen zo differen-

tiëren dat je remediëring voorziet voor de leerlingen die de basisdoelen 

nog niet bereikt hebben én uitdieping voorziet voor wie dat nodig heeft? 

Welke andere vormen van evaluatie kan je inzetten? Hoe versterk je 

zelfsturing bij leerlingen? Hoe geef je keuzebekwaamheid naar de tweede 

graad toe een plaats in je curriculum?

Tijdens lesuren die ingericht zijn als flexibele werktijd werken leerlingen 

begeleid zelfstandig aan gedifferentieerde opdrachten uit verschillende 

vakken. Dit flexwerk vergt echter heel wat ontwikkelwerk, afstemming 

en opvolgwerk. Hoe daag je elke leerling uit? Hoe bied je aangepaste 

begeleiding? Hoe leren leerlingen plannen? Hoe verwerken leerlingen 

zelfstandig leerinhouden? Op welke manier volg je leerlingen op? Aan de 

hand van schoolvoorbeelden, quotes van leerlingen en leerkrachten en 

instrumenten werk je aan sterkere differentiatie en zelfsturing in jouw 

flexwerking.

De modernisering vraagt om een meer geïntegreerde schoolwerking. 

Vakken en basisopties rond o.a. artistieke vorming, STEM en Mens en 

samenleving werken meer interdisciplinair. Transversale eindtermen als 

leren leren, psychosociale vaardigheden, burgerschap en mediawijsheid 

vragen om een schoolbrede aanpak. Maar hoe integreer je zinvol vakin-

houden? Hoe ontwerp je kwaliteitsvol projectonderwijs? Welke werk-

vormen en methodes kan je inzetten rond de verschillende eindtermen? 

Welke begeleidingsvormen ondersteunen leerlingen? Op welke manier 

evalueer je transversale attitudes? 

DOELGROEP:  
mentoren, leerlingenbegeleiders,  
graadcoördinatoren, zorgcoördinatoren, 
beleidsondersteuners,…

DATUM/DATA/STARTDATUM 
maatwerk

LOCATIE 
op locatie

DOELGROEP:  
leerkrachten, schoolteams

DATUM/DATA/STARTDATUM 
maatwerk

LOCATIE 
op locatie

DOELGROEP:  
leerkrachten en schoolteams

DATUM/DATA/STARTDATUM 
maatwerk

LOCATIE 
op locatie
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Meespelen om meer 
zelfgestuurd te spelen
Als vrij spel geen rijk spel blijkt, kan meespelen in de hoeken een hefboom 

zijn. Toch is dit voor veel leerkrachten een uitdaging: hoe tussenko-

men zonder het spel te verstoren? Door met de bril van zelfsturing (en 

executieve functies) naar spel te kijken, wordt duidelijk waarom het voor 

sommige kinderen moeilijk is om tot spel te komen en wat er nodig is. We 

leren op een positieve, niet-directieve manier meespelen aan de hand van 

de 3 V’s (verkennen, verbinden, verrijken). 

DOELGROEP:  
Kleuteronderwijs: zowel kleuterleidsters  
als zorgleerkrachten (of SES…),  
ondersteuners die werken in het  
kleuteronderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Nader te bepalen 

LOCATIE 
Campus Diepenbeek (lerarenopleiding)

CONTACT EN INSCHRIJVEN:
ilse.aerden@ucll.be

NIEUW! Laat je prikkelen in het kleuterlabo 
Het kleuterlabo is ingericht volgens de principes van het ABC huis in 

Brussel. Deze kleuterklas heeft een stijlvolle, maar sobere inrichting waar 

ruimte is voor spel, werk, onderzoek, ontdekking, ontmoeting, expres-

sie en creativiteit. Het is een inspirerende speelleerklas voor leerlingen, 

studenten, mentoren, leerkrachten, scholen en organisaties die met een 

creatieve leeromgeving aan de slag willen gaan. Naast onderwijs willen 

we in het kleuterlabo ook inzetten op dienstverlening(navormingen, 

workshops, …)  en onderzoek.

DOELGROEP
2. Kleuteronderwijzers en hun kleu-
ters, lerarenopleiders kleuteronder-
wijs, directies basisscholen, zorglera-
ren, zorgcoördinatoren, schoolteams, 
leraren en leerlingen secundair 
onderwijs uit de richtingen sociale en 
technische wetenschappen, gezond-
heids- en welzijnswetenschappen en 
verzorging

DATUM/DATA/STARTDATUM 
bezoeken op maat en in overleg 
te bepalen: vb. een workshop, een 
navorming, een kennismakingsbe-
zoek, een schooluitstap met je klas, 
een pedagogische studiedag, … 

LOCATIE
Lerarenopleiding, Campus Hertogs-
traat

CONTACT EN INSCHRIJVEN
claudine.martens@ucll.be 
chantal.sodermans@ucll.be 
mieke.kusters@ucll.be
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ART OF TEACHING

EXPERTISECENTRUM

Art of Teaching

Job De Meyere   — job.demeyere@ucll.be 
  +32 (0)472 91 20 74 
  www.ucll.be/research-expertise

Wat een leraar tot een leraar maakt is zijn art of teaching: de kunst om vanuit zijn liefde voor het vak leerlingen de wereld te 

laten zien.

Expertisecentrum Art of Teaching ontwikkelt en ontsluit didactische expertise voor verschillende onderwijsdomeinen en dat 

voor zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs. Centraal staat de figuur van de leraar als een inspirerende en verbindende 

kracht in het onderwijsproces.

Focus is de verbinding van de concrete (vak)didactische praktijk met onderzoek via onderzoeksprojecten, navormingen, aan-

bod op maat, leergemeenschappen, internationale netwerken, praktijkonderzoek & publicaties.

ONDERZOEKSLIJNEN:
• liefde voor het vak: didactiek en leraar-zijn

• interdisciplinaire didactiek

• didactiek voor alle specifieke onderwijsdomeinen met specifieke aandacht voor:

  • wetenschap, wiskunde en techniek

  • kunst

  • taal

  • cultuur en maatschappij

  • beweging

  • levensbeschouwing

Zin in lezen? Filosofische lezing  
van teksten uit de bijbel  
Deze navorming is gericht op leraren van het basisonderwijs en het 

secundair onderwijs. Het heeft betrekking op iedereen die zich wil ver-

diepen in de rijke literaire teksten van de bijbel, ongeacht zijn of haar (on)

geloof. Voor katholieke scholen bieden deze leesoefeningen een uitgele-

zen kans om zich te herbronnen en verdiepen in de eigen pedagogische 

inspiratie en visie. In elke sessie werken we met een groep rond één tekst 

uit de bijbel.

Wist je dat het scheppingsverhaal eigenlijk een gedicht is over mens en 

wereld, met strofen en veelvuldige herhalingen? Dat Kaïn zo boos was 

op zijn broer Abel, dat hij letterlijk ‘zijn menselijk gezicht verloor’. Een 

verhaal over een broedermoord zoals die bekende legende over de broers 

Romulus en Remus. 

De bijbel is een literair boek, rijk aan vele verhalen, poëtische en profeti-

sche teksten en brieven. Men noemt ze religieuze teksten. Niet omdat ze 

een religieuze inhoud hebben maar wel omdat ze vragen opwerpen over 

de mens, de wereld en de zin van het leven. In deze navorming willen 

we deze oude teksten lezen met de ‘ogen open’ en op zoek gaan naar de 

woorden achter de woorden.

DOELGROEP
Leraren basis en het secundair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Individueel inschrijven voor (datum 
nader te bepalen):
• Filosofische lezing ‘Schepping’  
 (Genesis 1,1-2, 4a)
• Filosofische lezing ‘Kain en Abel’  
 (Genesis 4, 1-16) 
• Filosofische lezing ‘Zacheüs   
 (Lukas 19, 1-10)
 …
Of in overleg met de school of de vak-
groep (tekst, datum, plek)

LOCATIE
De navormingen gaat door op Campus 
Hertogstraat (Leuven) of op Campus De 
Ark (Diepenbeek) of in de eigen school.

CONTACT EN INSCHRIJVEN
ilse.geerinck@ucll.be 

NIEUW!
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Teamteaching: als team aan de slag!
Hoe samen met een team voor de klas staan? Op zoek naar de uitdagin-

gen, kansen en valkuilen van teamteaching! Vandaag de dag wordt het 

onderwijs uitgedaagd door de vraag naar co-teaching zowel vanuit het 

perspectief van vakoverschrijdend samenwerken als vanuit het perspec-

tief van inclusief onderwijs.

Leerkrachten worden meer en meer uitgedaagd om samen te werken over 

de grenzen van hun vak heen en dat liefst ook in teamverband. Zo wor-

den vakken meer en meer opgenomen in domeinen en is vakoverschrij-

dend samenwerken alsmaar meer een issue. Wat betekent dit voor een 

vakleerkracht en zijn/haar liefde voor het vak? Wat betekent dit voor het 

betrokken team? Wat is hier de kans voor de leerlingen zelf? Als collega’s 

samen voor de klas staan, biedt ook nieuwe perspectieven bij handelings-

gericht werken en een beter ondersteuning van álle leerlingen.

DOELGROEP
secundair onderwijs

Activerende werkvormen in  
wiskundeonderwijs
Leerlingen leren meer als ze actief betrokken zijn bij het leerproces. 

Actieve werkvormen zorgen bovendien vaak voor meer motivatie bij de 

leerlingen. In deze sessie bespreken we veel verschillende actieve werk-

vormen, telkens aan de hand van concrete lesonderwerpen wiskunde van 

de eerste en tweede graad secundair onderwijs.

DOELGROEP
eerste en tweede graad secundair  
onderwijs

Praktijkonderzoek studenten BASO
Laatstejaarsstudenten van de bachelor Secundair Onderwijs Leuven doen 

verplicht een  praktijkonderzoek. De onderzoeksvragen kunnen zowel 

vakgebonden als vakoverschrijdend zijn, maar vertrekken telkens van 

een probleem of nood uit de onderwijspraktijk. Bv. bescherming tegen  

gevaren van sociale media, invloed van ‘visible thinking’ in CLIL-onder-

wijs, meerwaarde van digitale hulpmiddelen in LO-lessen …

We staan open voor iedereen die zijn school- of klaspraktijk op een onder-

zoekende manier wil verbeteren. Deze samenwerking wordt zowel door 

studenten als scholen als zeer waardenvol ervaren. 

DOELGROEP
Leerkrachten, vakgroepen, directies 
secundair onderwij

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Aanvragen indienen voor  1 mei 2021
Startdatum onderzoek oktober 2021

LOCATIE
Campus Hertogstraat

CONTACT EN INSCHRIJVEN
els.desmet@ucll.be

Computationeel denken
Computationeel denken of het vermogen om problemen op te lossen met 

behulp van ICT of door inzicht in ICT, is onmisbaar om succesvol deel te 

nemen aan de hedendaagse maatschappij. In ons aanbod benaderen we 

computationeel denken niet als een apart vak maar bieden we concrete 

handvaten en een leerlijn aan om het computationeel denken te inte-

greren in het huidige curriculum van de hele lagere school. Concreet 

bekijken we op welke manier lessen en inhouden in bestaande methodes 

versterkt kunnen worden met computationele denkstrategieën.

DOELGROEP
lager onderwijs
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Expertisetraject kunsteducatie
Volg een inspirerend traject op maat van kunsteducatieve professionals 

die actief zijn in uitdagende educatieve contexten: het nieuw vak artistie-

ke vorming, een vernieuwd DKO, projectwerk in cultuurcentra/musea/

festivals ... Het traject bestaat uit volgende modules: artistieke praktijk, 

kunsteducatief onderzoek, kunsteducatie in theorie en praktijk, kunstedu-

catie in internationaal perspectief.

DOELGROEP
Kunsteducatieve professionals

Outdoor learning
Outdoor Learning - leren buiten de klas - gaat over geïntegreerd bezig 

zijn met de realiteit. Het is bewezen dat je, naast het werken aan klassieke 

schoolse vaardigheden, met Outdoor Learning ook heel wat andere 

vaardigheden bij kinderen stimuleert, zoals flexibiliteit, oplossingsgericht 

denken, sociale vaardigheden, creatief denken … 

DOELGROEP
kleuter- en lager onderwijs

CONTACT
Leuven: 
danielle.cools@ucll.be
gorik.vanhelleputte@ucll.be

Rekenen met succes. Leerdoelen en  
succescriteria in het wiskundeonderwijs
Binnen deze navorming willen we leerkrachten ondersteunen in het 

werken met doelen binnen het wiskundeonderwijs: Hoe kan je doelen 

maximaal laten renderen? Hoe kan je doelen inzichtelijk maken voor leer-

lingen? Hoe kan je leerlingen stimuleren om zichzelf te evalueren? Wat 

zijn succescriteria en hoe kan je deze inzetten in je lessen?

DOELGROEP
lager onderwijs

De buitenklas als krachtige leeromgeving 
De natuur is een rijke omgeving, is onvoorspelbaar en dynamisch. De 

natuur biedt heel veel kansen tot onderzoekend, zintuiglijk en ervarings-

gericht leren. 

Met financiële steun van de Provincie Limburg werd er een buitenklas 

voor kleuters gerealiseerd in Hasselt centrum. We geven kleuterleer-

krachten de kans om samen met de kleuters te komen verwonderen, 

ervaren, onderzoeken… om zo te ontdekken wat de meerwaarde is van 

spelen en leren in de natuur.

DOELGROEP
kleuteronderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
in overleg

LOCATIE
campus Oude Luikerbaan

CONTACT EN INSCHRIJVEN
katleen.eerdekens@ucll.be
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Artistieke vorming 
Kies je als school voor het interdisciplinaire vak artistieke vorming? 

Samen met de vakgroep geven we mee invulling aan dit vak. Visie, jaar-

planning en didactische wenken komen aan bod. Er wordt een traject van 

een schooljaar uitgewerkt op maat van de vakgroep.

DOELGROEP
Secundair onderwijs 

DATUM/DATA/STARTDATUM 
in overleg

LOCATIE
in eigen school

Muzische vorming voor basisonderwijs
Wil je als basisschool extra inzetten op muzische vorming? Zijn er expli-

ciete noden en verwachtingen binnen je eigen school? Samen zetten we 

een maattraject op voor het komende schooljaar. Enerzijds wordt er een 

muzisch plan uitgewerkt op maat van de school. Anderzijds vertrekken 

we vanuit de muzische werking van ieder leerjaar.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
in overleg

LOCATIE
in eigen school

Integraal werken
Het samenvoegen van vakken/leerdomeinen in bredere clusters en do-

meinen is erg populair in het basis- en secundair onderwijs. Toch is deze 

clustering geen evidentie voor de leraar die zijn of haar les invult vanuit 

de liefde voor een vak. Dit vak dreigt in de brede clusters te verdwijnen. 

Tijdens deze navorming bekijken we enerzijds een integraal vak, dat we 

samen als case onderzoeken en anderzijds bestuderen we de plaats van de 

leraar met zijn liefde voor het vak in zo’n brede cluster.

DATUM/DATA/STARTDATUM 
in overleg

LOCATIE
in eigen school

Interdisciplinariteit in kunstonderwijs 
Ga je als school met interdisciplinaire kunstvakken aan de slag? Wij 

ondersteunen vakgroepen bij de transformatie van een monodisciplinair 

curriculum naar een interdisciplinair curriculum.

DOELGROEP
Secundair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
in overleg

LOCATIE
in eigen school

Bewegingsgezinde school
Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen die elke dag bewegen fitter én 

gelukkiger zijn. Daarnaast werd ook een positief effect gemeten op het 

zelfwaardegevoel van deze kinderen. Beweging inzetten geeft duidelijk 

heel wat voordelen. Kinderen brengen echter te veel tijd al zittend door. 

Tijdens de navorming gaan we aan de slag met verschillende manieren 

van ‘bewegend leren’ en inspireren we leraren om een ‘bewegingsgezinde 

leraar’ te worden die zijn leerlingen kan stimuleren om meer te bewegen.

DOELGROEP
leraren lager onderwijs

(Op) weg met de vakgroep
Vakgroepen bestaan uit vakleerkrachten die de liefde voor een vak met 

elkaar delen. Deze gedeelde liefde kan een bron van veel vakdidactische 

uitwisseling en inspiratie zijn. Toch blijken vakgroepen in de praktijk 

vooral een administratieve invulling te krijgen. Binnen deze navorming 

op vraag versterken we de vakdidactische expertise van één of meerde-

re vakgroepen in je school. Samen wordt er een maattraject uitgewerkt 

waarbij we de liefde voor het vak van een leraar hand in hand laten gaan 

met het collectief samenwerken in een vakgroep.

DOELGROEP
Secundair onderwijs

DATUM/DATA/STARTDATUM 
in overleg te bepalen

LOCATIE
in de eigen school
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Kunnen we samenwerken?  
Projecten rond levensbeschouwelijke  
diversiteit in de klas
Hoe kunnen we verbinding maken met leerlingen van een andere 

levensbeschouwing? Welke projecten zijn interessant om leerlingen met 

verschillende levensbeschouwelijke keuzes samen te brengen?  Tijdens 

deze sessie slopen we de klasmuren en maken we verbinding in ons 

denken over andere levensbeschouwingen, interlevensbeschouwelijke 

projecten en competenties. We nemen de tijd om de wereld van de islam 

te openen voor leerkrachten, zodat we in de toekomst dichter naar elkaar 

kunnen toegroeien. 

 

Zoekt u antwoorden op deze en veel andere vragen?

Heeft u input van een islamleerkracht nodig in uw lessen interlevens- 

beschouwelijke dialoog?

Aarzel dan niet om ons te contacteren!

DOELGROEP
Leerkrachten lager/secundair/hoger 
onderwijs/ toekomstige leerkrachten

Dat gaat niet, bestaat niet!  
Creatieve didactiek in niet-kunstvakken 
Creativiteit in onderwijs vraagt om een sterke invulling van de leraar als 

innovator en onderzoeker zodat niet enkel vakoverschrijdend en project-

matig, maar ook binnen elk onderwijsvak deze creatieve didactiek haar 

plaats kan krijgen en mee kan zorgen voor een krachtigere leeromgeving.  

Welke context, hefbomen hebben vakleraren van niet-kunstvakken in 

het SO nodig om deze 21e eeuwse vaardigheid te integreren in hun onder-

wijscontext? In deze sessie bekijken we samen de onderzoeksresultaten 

van “Dat gaat niet, bestaat niet” over creativiteit in niet-kunstvakken en 

koppelen ze indien gewenst (workshop) terug naar de eigen school- of 

klascontext. We zoeken en benoemen samen de drempels en maken 

mogelijkheden zichtbaar.

DOELGROEP
Iedereen die ruimte wil scheppen voor 
creativiteit: SO: schoolteams, leerkrach-
ten 

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Op maat van de doelgroep kijken we 
waar de noden liggen: een korte inspi-
ratiesessie tijdens een pedagogische 
studiedag of een langere coachingsessie 
of of of… Alles kan!

LOCATIE
In de eigen school of  
scholengemeenschap

CONTACT EN INSCHRIJVEN
mieke.vanbergen@ucll.be

“The true method of knowledge is experiment”

William Blake
Engels dichter, tekenaar en kunstschilder 1757-1827

NIEUW!
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resilient people

A Friend Like Me: Forumtheater met 
educatief pakket voor middelbare 
scholen
Het programma bestaat uit 2 delen: forumtheater en educatief lessen-

pakket. Leerlingen worden tijdens een forumtheater geconfronteerd met 

de impact van de eigen lichaamstaal en het spiegelend effect ervan op 

de anderen dat de psychische weerbaarheid verhoogt en het wederzijds 

welbevinden bevordert. In het forumtheater komen enkele ‘slechtst denk-

bare’ scènes aan bod, vanuit de leefwereld van de leerlingen (niet weten 

hoe te reageren bij slecht nieuws, bij niet reageren op pesten...). Leerlingen 

als toeschouwers geven suggesties voor het herspelen van de scène en 

werken zo naar de beste versie. Ook oefeningen zoals een ‘ open basishou-

ding’, ‘middenspanning’ en ‘power pose’ worden in het theater verwerkt. 

Daarna gaan leerkrachten aan de hand van een educatief lessenpakket er 

klassikaal verder mee aan de slag (verdiepende oefeningen, reflectiemate-

riaal, ondersteunende filmpjes en presentaties).

DOELGROEP
Klasgroepen

DATUM/DATA/STARTDATUM 
in overleg

LOCATIE
in overleg

CONTACT EN INSCHRIJVEN
hanne.leirs@ucll.be

EXPERTISECENTRUM

Resilient People

Anne Groenen   — anne.groenen@ucll.be 
  +32 (0)478 95 85 98 
  www.ucll.be/research-expertise

Resilient People bouwt als multidisciplinair expertisecentrum mee aan de duurzame ontwikkeling van veerkrachtige relaties 

in de samenleving.

Met drie focuslijnen, bestaande uit medewerkers verbonden aan opleidingen van welzijn, gezondheidszorg, management 

en lerarenopleiding, zetten we in op deskundigheid, voeren we praktijkgericht onderzoek uit en bieden we vraaggestuurde 

dienstverleningen en navormingen aan, ter bevordering van sterke relaties en organisaties. We creëren maatschappelijk 

relevant projecten in de domeinen van welzijn, gezondheidszorg, justitie en onderwijs.

ONDERZOEKSLIJNEN:
• Sterke gezinnen

• Aanpak van agressie

• Zorgethiek

Praten met kinderen over scheiding
Zowat een derde van de kinderen komt in aanraking met de scheiding 

van hun ouders. Dit aantal loopt op. Vaak komen kinderen in een nieuw 

samengesteld gezin terecht. Het duurt gemiddeld 2 jaar voor een schei-

ding verwerkt is en 7 jaar voor een nieuw samengesteld gezin een eigen 

ritme heeft gevonden. Als leerkracht ben je een belangrijke gezagsfiguur 

voor kinderen.

DOELGROEP
Leerkrachten, leerlingbegeleiders, …

CONTACT EN INSCHRIJVEN
anne.groenen@ucll.be

Sustainable  
Resources 
Duurzame  
technologie

Valorisatie van afval- en nevenstromen 
Duurzame Energiesystemen 
Milieu en Gezondheid

Jan Van Dierdonck
UCLL Campus Diepenbeek  
Agoralaan gebouw B bus 1, 3590 Diepenbeek 
jan.vandierdonck@ucll.be 
+32 (0)499 52 99 91

Health  
Innovation  
Gezondheidsinnovatie

Persoonsgerichte zorg
Gezond met voeding
Ouderenzorg
Preventieve (mond)zorg
Games in health
Mentorschap in zorg 
Simulatie- en vaardigheidscentrum  
Klinisch redeneren in de zorg

Sandra Martin 
Campus Gasthuisberg
Herestraat 49, 3000 Leuven 
Campus LiZa

Schiepse Bos 5, 3600 Genk
sandra.martin@ucll.be
+32 (0)473 70 09 52

Inclusive  
Society
Inclusie, participatie  
en diversiteit

Klaarstomen voor superdiversiteit  
Burgerschap & participatie
Mediawijsheid 
Gezinsbetrokkenheid

Elke Emmers 
UCLL Campus Proximus 
Geldenaaksebaan 335, 3001 Leuven  
elke.emmers@ucll.be  
+32 (0) 476 86 81 81

Resilient  
People  
Veerkrachtige relaties

Agressie in de gezins-, school- en organisatiecontext 
Bemiddeling en conflicthantering 
Innovatieve hulpverleningsmethodieken  
Ethiek en recht
Stimul: laagdrempelig voor (toekomstige) gezinnen
Zuma Moeder en Kind  
Veerkrachtige gezinnen

Anne Groenen 
UCLL  
Wetenschapspark 21,  
3590 Diepenbeek 

UCLL campus SSH  
Groeneweg 151, 3001 Heverlee 
anne.groenen@ucll.be 

+32 (0)478 95 85 98

Education &  
Development  
Onderwijs en 
 ontwikkeling

Early childhood education - onderwijs aan jonge kinderen                 
Onderwijsvernieuwing en -beleid  
Schoolinnovatie en -leiderschap  
Mentoring, coaching en intervisie  
Transversale competenties

Ruth Wouters
UCLL Campus Hertogstraat 
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee 
ruth.wouters@ucll.be 
+32 (0)16 37 56 07 

+32 (0)476 39 37 47

Digital  
Solutions  
Digitalisering

Big Data/IoT ICT 
Zorgtechnologie 
e-Learning 
User Centered Design

Patrick De Mazière
UCLL Campus Proximus 
Geldenaaksebaan 335, 3001 Leuven  
patrick.demaziere@ucll.be 
+32 (0)16 37 52 34 

+32 (0)476 99 37 43

Smart  
Organizations
Slim ondernemen

Marketingcommunicatie
Marktonderzoek
Ondernemerschap en ondernemingszin
Human Resources
Organisatieontwikkeling

José Tummers
UCLL Campus Proximus 
Geldenaaksebaan 335, 3001 Leuven  
jose.tummers@ucll.be 
+32 (0)16 37 53 18 

+32 (0)472 95 45 64

Art of  
Teaching 
Didactiek

Liefde voor het vak: didactiek en leraar-zijn  
Interdisciplinaire didactiek 
Didactiek voor alle specifieke onderwijsdomeinen met 
specifieke aandacht voor:
- Wetenschap, wiskunde en techniek 
- Kunst 
- Taal 
- Cultuur en maatschappij 
- Beweging 
- Levensbeschouwing

Job De Meyere
UCLL Quadri-gebouw  
Wetenschapspark 21, 3590 Diepenbeek

UCLL campus Hertogstraat 
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee 
job.demeyere@ucll.be 
+32 (0)472 91 20 74

@ucll.re @ucll_re www.ucll.be/research-expertise /company/ucleuvenlimburg-re

ONZE 8 EXPERTISECENTRA

MOVING MINDS
DRIVING RESEARCH  
ENABLING EXPERTISE
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Rots & Water – psychofysieke  
weerbaarheidstraining
Rots & Water is een weerbaarheidstraining waarbij kinderen en jongeren 

bewust worden van hun eigen kracht. Deze training stelt je in staat met 

het gehele programma aan de slag te gaan binnen de pedagogische setting. 

DOELGROEP
Leerkrachten, jeugdwerkers en be-
geleiders, iedereen die psychofysiek 
aan de slag wil om weerbaarheid bij 
kinderen en jongeren te vergroten

DATUM/DATA/STARTDATUM 
maart 2021

LOCATIE
in overleg

Save The Date - EFeCT Congres:
mei 2021
Wat komt aan bod? klasklimaat, neurologische basis voor storend gedrag, 

conflict communicatie, ouderbetrokkenheid, leef- en leerklimaat, relatie 

opvoeder/begeleider/leerkracht-kind …

DOELGROEP
professionals in onderwijs en zorg- 
en hulverlening

DATUM/DATA/STARTDATUM 
mei 2021

CONTACT EN INSCHRIJVEN
www.efect-congress.eu/ 

Babo: Geweld in het gezin bespreekbaar 
maken met jonge kinderen 
Babo is een methodiek om met jonge kinderen (3-8 jaar) in gesprek te gaan 

rond het gezin, kinderen weerbaarder te maken en geweld in het gezin 

bespreekbaar te maken.

De methodiek kan zowel individueel als in groep gebruikt worden. De 

toolbox bestaat uit een theoretisch kader, een inspiratieleidraad met 

hapklare Babo werkvormen, een handpop, 3 verhalen en 72 communica-

tiekaarten binnen 4 verschillende thema’s.

In deze 2-daagse vorming stellen we Babo voor, oefenen we de Babo me-

thodiek in en gaan aan de slag. Het ervaringsgericht leren staat centraal. 

Babo werd in 2020 uitgegeven bij Garant. De Babo-box is te verkrijgen via   

www.ucll.be/babo

DOELGROEP
Iedereen die met jonge kinderen 
werkt; kleuteronderwijzers, leer-
krachten eerste en tweede leerjaar, 
leerkrachten buitengewoon onder-
wijs, zorgjuffen en zorgcoördinato-
ren, directies, medewerkers van het 
CLB,…

DATUM/DATA/STARTDATUM  
Meerdere navormingsdagen dit jaar! 
Voor meer info en exacte data, neem 
een kijkje op www.ucll.be/babo 

De eerstvolgende 2-daagse vorming 
gaat door op: 

maandag 18/01/2021 
12u30 tot 16u30  

maandag 01/03/2021 
12u30u tot 16u30u 

LOCATIE  
UCLL Campus Hertogstraat,  
Hertogstraat 178, 3001 Leuven

CONTACT EN INSCHRIJVEN
dorien.wuyts@ucll.be
anneleen.roelandts@ucll.be

Inschrijven en verkoop Babo-box:
ucll.be/babo

LSCI - een therapeutische, verbale  
interventiemethodiek voor kinderen 
en jongeren in crisis
Als een kind / jongere door een stressvol incident in conflict komt met 

leeftijdsgenoten, opvoeders of leerkrachten kan dit gepaard gaan met 

heftige emoties. Life Space Crisis Interventie (LSCI) levert een procedure 

om gericht met die emoties om te gaan en te vermijden dat de situatie 

ontwrichtend werkt of zelfdestructief gedrag veroorzaakt.

DOELGROEP
Leerkrachten

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Najaar 2020

CONTACT EN INSCHRIJVEN
hanne.leirs@ucll.be

Conflicthelden
Met www.conflicthelden.be  versterken je vaardigheden en die van jonge-

ren in het omgaan met conflictsituaties. Aan de hand van veiligheidsplan-

nen en signalenplannen, interactieve oefeningen en methodieken geven 

we je de juiste tools om jongeren te begeleiden bij een conflict. Werken 

aan veerkracht en weerbaarheid? Inzetten op alternatieve conflict- of 

copingsstijlen? Omgaan met frustraties, agressie en pesten? We geven 

je de juiste bagage mee om een held te worden in het begeleiden van 

conflictsituaties. 

DOELGROEP
alle professionals die in aanraking 
komen met jongeren (13 – 18j)

DATUM/DATA/STARTDATUM 
Campus Diepenbeek: 
16 november 2020 
 
Online:: 
27 november 2020

LOCATIE 
Campus Diepenbeek en online

CONTACT EN INSCHRIJVEN
stijn.custers@ucll.be 
 
research-expertise.ucll.be/nl/navor-
mingen/conflictheldenbe-online- 
vorming
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Zo mooi was ‘19-’20...

xxx

xxx

Misschien blinkt onze waterfles al in jullie leraarskamer of op je 
bureau? Weet dat je met elke vraag bij ons terecht kan!  Hopelijk 
kunnen we volgend schooljaar weer af en toe (live) langskomen op 
jullie school #ucllregioboost  

UCLL lest je dorst!

The Moving Lab

Comment Share

Het voorbije jaar waren er tal van samenwerkingsverbanden en ini-
tiatieven met jullie school, leerlingen en leerkrachtenteams.Naast 
deze brochure proberen we ook zoveel mogelijk op vragen in te 
gaan en maatwerk te leveren, want school maken is teamwerk! 
www.ucll.be/samenwerken

Samenwerken, graag!

Festivaloutfit aangetrokken ✓ een frisse pint in de hand ✓ genie-
ten van mekaar ✓ en… de muziek natuurlijk! Als partner van PKP 
konden we jullie uitnodigen op een informelere festival-setting. En 
dat het goed was…  

Onze studenten waren ook het voorbije jaar “on the road” om 
vol enthousiasme hun ervaringen te delen met jullie leerlingen. 
Misschien ben jij ook op zoek naar jouw oud-leerling om een sterk 
verhaal te brengen? #ucllsuccesverhalen

Like

Like

Comment

Comment

Share

Share

Waar was da feestje?
10 oktober

Meet & Greet met onze ambassadeurs

Goed feestje! 

Write a comment...

Comment Share

ShareComment

Comment Share Comment Share

Met een enthousiaste bende uit het onder-
wijsveld brachten we een schoolbezoek aan 
de Rooi Pannen (Tilburg) voor een inspiratie-
boost rond praktijkgericht onderwijs. 
Hou zeker het schoolreizen-aanbod van 2021 
in het oog. 

Wie thuis zat met de kinderen tijdens de coronacrisis of als 
leerkracht op zoek ging naar materiaal om de verbinding 
met kleuters/leerlingen/studenten te bewaren, ontdekte 
misschien onze coole school@homeplaylist... De inhoud 
werd voorzien door enthousiaste studenten van de ler-
arenopleiding, onze gespecialiseerde onderwijsonderzo-
ekers uit expertisecentrum Education & Development én 
door de geboren wetenschapscommunicatoren van onze 
UCLL Techniek- en WetenschapsAcademie.  
www.ucll.be/schoolathome

Ook het voorbije jaar werden we door jullie (scholen) 
weer hartelijk ontvangen met onze dozen vol brochures, 
banners en vlaggen :-)  Dat geeft ons altijd weer volle bak 
goesting om babbeltjes te slaan met jullie leerlingen en 
hun ouders. Warm ❤ 

Uitreiking Moving Minds Award op de academische 
opening

Schoolreizen

School@Home Studie-oriëntering

POWERED BY UCLL

Vier projecten werden genomineerd voor de Moving Minds Award 
2019. Daar waren opvallend veel interdisciplinaire projecten bij. Als 
winnaar werd tijdens de academische opening op 24 september 
2019 het studenten-project Doble Via als winnaar verkozen. In het 
Doble Via project werken een vijftigtal studenten vanuit zowat alle 
opleidingen van UCLL samen met UPS (Universidad Politécnica Sa-
lesiana-Cuenca, Ecuador) rond vijf sustainable development goals 
van Unesco. #ucllinspireert
www.ucll.be/samenwerken/innovatieve-projecten/ 
moving-minds-award-2019   

Pop-up stores
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SAMENWERKEN & SAMENSCHOLEN 
MET BASIS- EN SECUNDAIRE SCHOLEN 2020 - 2021

Wil je graag op de hoogte blijven?  
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief  
via www.ucll.be/blijfopdehoogte

Surf naar
www.ucll.be/alumni

Of mail met vragen naar
alumni@ucll.be

/hogeschoolUCLL/hogeschoolUCLLwww.ucll.be /hogeschoolUCLL

DIEPENBEEK - DIEST - GENK - HASSELT - HEVERLEE - LEUVEN
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