
CAMPUS DIEPENBEEK 

KLEUTERONDERWIJS WERKEN EN STUDEREN  AVONDTRAJECT

LAGER ONDERWIJS WERKEN EN STUDEREN  AVONDTRAJECT

Je bent definitief ingeschreven voor de Bachelor Kleuteronderwijs of Lager Onderwijs in 

avondonderwijs op Campus Diepenbeek. Hieronder vind je alle info om je start bij UC Leuven-Limburg 

optimaal te laten verlopen. We wensen je alvast een goede start toe en kijken er naar uit om jou te 

ontmoeten. Tot snel! 

STARTDAG 

We verwachten alle nieuwe studenten van de opleiding op donderdagavond 12 september 2019 van 18.30u tot 

21.30u op Campus Diepenbeek (gebouw R), voor een gezamenlijke start met de andere opleidingen voor 

werkstudenten. Naast een korte introductie en kennismaking met de campus, maken we je ook wegwijs in onze 

opleiding. Je maakt kennis met lectoren die jouw begeleider zullen zijn en met medestudenten die de stap wagen. 

Gelieve je vóór maandag 9 september in te schrijven voor deze gezamenlijke start door een mail te sturen naar 
werkenenstuderen.limburg@ucll.be met vermelding van je naam en de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. 

Voorafgaand aan deze kennismaking kan je wel al een stageplaats zoeken: 

. ORIËNTEER JE 

De opleiding verwacht dat je zelf een stageschool vindt voor het volledige academiejaar. Uiteraard mag dat een 

school van bij jou in de buurt zijn. De adressen van alle Vlaamse scholen vind je op www.ond.vlaanderen.be . 

We verwachten van onze studenten dat ze gedurende hun opleiding minstens één keer voor een school uit het 

Katholieke net kiezen. 

Vooraleer je de eerste contacten legt, lees je best ook eerst de praktijkbrief op www.ucll.be/start zodat je precies 

weet wat er van jou en de school verwacht wordt. 

Je mag zelf beslissen bij welke leeftijdsgroep je stage doet. Denk aan het volgende: 

• voor studenten leraar kleuteronderwijs: je moet gedurende de opleiding bij de jongste en de oudste

kleuters gestaan hebben

• voor studenten leraar lager onderwijs: je moet gedurende de opleiding in de 3de graad van de lagere school

hebben gestaan en kennisgemaakt hebben met het 1ste leerjaar.

. CONTACTEER EEN SCHOOL 

Nadat je een school gekozen hebt waarin jij denkt dat je de vereiste praktijkervaringen kan opdoen, leg je best zo 

snel mogelijk persoonlijk contact. Je kan dit doen via een brief, een mail of een telefonisch gesprek. Je kan uiteraard 

ook eens binnenspringen in de school. Denk eraan: de meeste scholen zijn gesloten tussen 8 juli en 16 augustus.
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. LEG DE STAGEOVEREENKOMST VAST 

Op www.ucll.be/start vind je een praktijkbrief, een stageovereenkomst en een werkpostfiche. De praktijkbrief is be-

stemd voor je mentor of de directie van de school. Wanneer een school jou als stagiair aanvaardt, leg je dat 

contractueel vast. Gebruik hiervoor de stageovereenkomst. Laat twee exemplaren van de overeenkomst invullen in 

de stageschool: één exemplaar is bestemd voor de stageschool, het tweede hou je zelf bij. Ook de werkpostfiche 

hou je zelf bij. 

Wacht niet te lang vooraleer je aan de zoektocht begint. Blijf ook niet eindeloos wachten op een reactie van de door 

jou gekozen school: neem opnieuw contact op of zoek een andere school. Zorg ervoor dat je vanaf 1 oktober zeker 

kan starten met werkplekleren. Zonder contract met een werkplek of stageschool is het niet zinvol om de opleiding 

verder te zetten. 

INTAKEGESPREK 

Omdat we beseffen dat de combinatie werken en studeren een groot engagement is, willen we graag met elke 

student een intakegesprek houden. Dat is een voorwaarde om te kunnen starten. We willen immers dat elke 

student vooraf goed weet wat de opleiding inhoudt, opdat je voor de start goed weet waaraan je begint. 

In dat gesprek kan eventueel een individueel studieprogramma bepaald worden indien je denkt in aanmerking te 

komen voor een vrijstelling. 

Indien je nog geen intakegesprek deed, nodigen we je uit op de infodag van zaterdag 7 september, tussen 10.00u 
en 14.00u. Je kan een afspraak vastleggen met de trajectbegeleider van de opleiding: goele.berens@ucll.be

BOEKENLIJST 

Voor sommige vakken werken we met eigen cursusmateriaal, voor andere vakken gebruiken we handboeken. 

Wat je precies nodig hebt en meer info over waar en hoe je je materiaal kan aankopen vind je op de 

boekenlijsten 1ste en 2de Bachelor op www.ucll.be/start. Uiteraard dien je enkel de boeken te

kopen van de opleidingsonderdelen die in jouw traject zitten. Indien je twijfelt, wacht je beter tot de start van 

het academiejaar. 

ADMINISTRATIEF DOSSIER 

Op www.ucll.be/start vind je ook een overzicht van alle documenten die nodig zijn voor je administratief dossier. 

Gelieve ze op de startdag in september te bezorgen aan het onthaal van ‘Werken en studeren’ op de campus in 

Diepenbeek. 

STAGEDOSSIER 

Voor de organisatie van stages en het begeleiden van studenten maken we gebruik van SIS, een stage-

informatiesysteem. Jouw eerste stap in dit systeem is het registreren van je stageplaats en het uploaden van je 

stagedocumenten. Meer info vind je op www.ucll.be/start. 

PLANNING 

De concrete jaarplanning krijg je op de startavond op donderdag 12 september 2019.

Noteer alvast dat op de volgende zaterdagen lesgegeven wordt: 28/09/2019; 19/10; 23/11; 14/12; 1/2/2020; 7/3; 
28/3; 25/4; 16/5 en 20/6

MEER INFORMATIE 

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder. 

Bellen kan naar +32 (0)11 18 05 00, e-mailen naar ler.hasselt@ucll.be. 

Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Ga naar www.ucll.be/start voor de meest recente 
updates. 




