
                    

   

 
 

  
 

Korte info werkplekleren 
BABO 

 
 Dep. Lerarenopleiding

Bachelor na bachelor 
Buitengewoon Onderwijs (BaBO)

Campus OLB Oude Luikerbaan 79, Hasselt

 
Beste student, 
 
 
Welkom in de BABO-opleiding… 
In de opleiding dien je het hele jaar aan de slag te gaan in het buitengewoon onderwijs al 
dan niet in combinatie met een andere context.  Om zoveel mogelijk kennis te maken met de 
verschillen die er kunnen zijn (visie, teams, types, …) zullen we je vragen om 2 verschillende 
werkplekken te kiezen. 
Werkplekperiode 1= september tot en met december 
Werkplekperiode 2= januari tot einde mei 
 
Deze keuze hoef je niet noodzakelijk op voorhand gemaakt te hebben, de opstartsessie start 
nl. met de kennismaking en de verwachtingen van het werkplekleren. Je kan wel op 
voorhand al nadenken over de keuze die je mogelijks wil maken.   
 
Wat wij vragen en welke keuzes er mogelijk zijn: 

- Werkplekleren in BUO school 1 + werkplekleren in BUO school 2 
- Werkplekleren in BUO school 1 + werkplekleren inclusief onderwijs 
- Werkplekleren in BUO school 1 + werkplekleren in andere context (ziekenhuis, NKG, 

KPC, …) 
- Werkplekleren in BUO school 1 + werkplekleren in ondersteuningsnetwerk 

 
(Buitengewoon onderwijs betekent keuze uit zowel kleuter, lager als secundair buitengewoon 
onderwijs, naargelang eigen vooropleiding, interesse en/of leervragen) 
 
Indien je voor de start van de opleiding al contacten legt met scholen, zorg er dan voor dat 
je de contacten met de scholen goed verzorgt.  Bv. mentaal en schriftelijk goed voorbereid 
zijn.   
Alle nodige, schriftelijke formaliteiten worden bij de opstart van de opleiding geregeld. 
 
Tip: tijdens de eerste we(e)k(en) van juli en de twee laatste weken van augustus zijn de 
meeste directies gemakkelijker te bereiken dan tijdens het schooljaar. 
 
Heb je verder nog vragen dan kan je het secretariaat telefonisch bereiken op het nummer  
011 18 05 10 (vragen naar Inge Fraiponts).  
 
 
 
 
 
Ine Thys           Nadja Vandenbroeck 
Opleidingsverantwoordelijke Banaba        Verantwoordelijke werkplekleren 
 
ine.thys@ucll.be           nadja.vandenbroeck@ucll.be 
 


