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Leraar zijn is meer dan een beroep; het is een 
en innovatief .  Ze zetten hun hele persoonlijkheid in om anderen tot leren te brengen.  Leraars 
bese�en dat ze de verantwoordelijkheid hebben om in de complexe realiteit van onderwijs 
voortdurend keuzes te maken  in het belang van kinderen en jongeren.  

Leraars maken ten volle deel uit van de samenleving. Ze nemen het 
mee te zorgen voor een duurzame en rechtvaardige samenleving
ze zich bewust van wat er beweegt en wat dit betekent voor het onderwijs. Vanuit hun 
idealisme werken ze actief  mee aan een betere wereld. Leraars stellen zich tot doel om zelf de 
verandering te zijn die ze nastreven.  

LERAARS BEWEGEN MET HUN HELE ZIJN 

Leraars worden gedreven door wat kinderen en jongeren bezighoudt
kijken naar de wereld.  Om het onderwijs vorm te geven, vertrekken leraars telkens opnieuw 
vanuit het perspectief en de leefwereld van kinderen en jongeren

Leraars geloven in de emancipatorische kracht
en kan leren.  Leren is leren weten, leren doen, leren samenleven om te leren zijn
een passie  voor leren en ontwikkelen dagen leraars kinderen en jongeren uit in hun kunnen 
en hun zijn. Leraars begeleiden hen van nabij zodat ze met vertrouwen openstaan voor een 
onbekende wereld, deze samen met anderen willen verkennen en er betekenis aan leren geven. 
Leraars stimuleren  kinderen en jongeren om hun eigen leren in handen te nemen zodat ze 
steeds meer van de werkelijkheid vatten.

LERAARS BEWEGEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Leraars creëren krachtige leeromgevingen
uitgangspunt en leggen de focus op het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren. 

Leraars bezitten een brede kennisbasis
elementen elkaar ontmoeten. Deze zetten zij in om gepaste antwoorden te vinden binnen de 
complexe onderwijspraktijk. Leraars zijn zich ervan bewust dat kennis steeds in ontwikkeling 
is, dat vragen stellen soms belangrijker is dan antwoorden geven.  

Daarom hebben leraars een onderzoekende houding
manier hoe ze hun onderwijspraktijk kunnen versterken. Met een 
paden bewandelen. 

LERAARS BEWEGEN MET KENNIS VAN ZAKEN 
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Examens van januari achter de rug, wat nu?
De studenten krijgen binnenkort de resultaten van hun 
examens. Als ouder wil je een goede gesprekspartner zijn en je 
student steunen bij het maken van belangrijke keuzes. Daarom 
nodigen we jullie van harte uit op onze online ouderavond op 
dinsdag 1 februari 2022 om 19.30 u.
Medewerkers van onze UCLL Lerarenopleiding geven je meer 
informatie over begrippen zoals studiepunten, toleranties, 
leerkrediet, enz. Daarnaast lichten ze ook de werking toe van 
de studie- en studentenbegeleiding op onze hogeschool. Ook de 
ongewone omstandigheden tijdens de coronapandemie komen 
aan bod.
Aansluitend is er tijd om online na te praten met de 
opleidingsverantwoordelijken en/of studentendienst.
Inschrijven is verplicht en kan via https://www.ucll.be/
activiteiten/ouderavond-lerarenopleiding tot 28/01/22. 
Je ontvangt daarna een bevestiging via mail met de link naar de 
online ouderavond.

Graag tot dan! 
UCLL Lerarenopleiding

ONLINE UC Leuven-Limburg

Lerarenopleiding Diest (campus Diest) 
en Heverlee (campus Hertogstraat)

Info en inschrijvingen: https://www.ucll.be/
activiteiten/ouderavond-lerarenopleiding
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