
  

WAT IS CLIL? 
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.  

Om als CLIL-leerkracht aan de slag te kunnen gaan, moet 
je voldoen aan bepaalde eisen. Allereerst moet je 
beschikken over een onderwijsbevoegdheid voor een 
zaakvak. Daarnaast moet je ook een vorming hebben 
gekregen over de CLIL-didactiek en tenslotte moet je de 
taal waarin je je zaakvak gaat geven voldoende beheersen. 
In België gaat dit over de volgende talen: Engels, Frans, 
Duits of Nederlands (voor diegenen die in Wallonië les 
willen geven). 

UC Leuven-Limburg biedt een volwaardige opleiding tot 
CLIL-leerkracht aan in de vorm van een postgraduaat. 
Meer en meer scholen beginnen met CLIL en zijn daarom 
op zoek naar geschikte leerkrachten. Het is dus een 
belangrijke troef wanneer je dit postgraduaatsdiploma aan 
je (toekomstige) werkgever kan voorleggen! 

IETS VOOR JOU? 
Deze opleiding richt zich in de eerste plaats op leerkrachten 
en schoolmedewerkers (directieleden, begeleiders, etc.) uit 
het lager en secundair onderwijs die recent met CLIL zijn 
begonnen of die overwegen CLIL in te voeren in de 
nabije toekomst, en die een nood voelen aan extra 

vorming. Zowel praktijk- en vakleraren als andere 
taalleraren zijn welkom. 

Wij richten ons zowel tot CLIL-leerkrachten in Vlaanderen 
en Nederland als tot immersie-leerkrachten in Wallonië. 

WAT ZIJN DE VEREISTEN OM HET 
POSTGRADUAAT TE MOGEN VOLGEN? 

Je moet houder zijn van een bachelor- of masterdiploma 
en je moet in het bezit zijn van een lerarendiploma of een 
pedagogisch getuigschrift. 

Verder dien je voldoende Frans en Engels te beheersen 
om de lessen te kunnen volgen (niveau B1 wordt 
aangeraden). Je kiest één CLIL-taal (Frans, Engels, Duits 
of Nederlands) die je uitstekend beheerst. Ofwel voldoe je 
reeds aan de taalvereisten hiervoor, ofwel ben je in staat 
om op korte termijn hiervoor een C1-niveau te behalen. 

PROGRAMMA 
Het postgraduaat biedt een sterk onderbouwd programma 
voor individuele leerkrachten of schoolteams. De opleiding 
reikt inzichten, handvatten, concrete ideeën en good 
practices aan waarmee taalleraren, alsook coördinatoren 
en directies aan de slag kunnen in hun onderwijspraktijk.  

Zowel theoretisch onderbouwde vakken als 
organisatorische en beleidsmatige aspecten van CLIL 
komen aan bod, afgewisseld met praktische werkcolleges 
en didactiek. 
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Leerlingen die enkele vakken in een vreemde taal volgen, spreken en begrijpen die taal 
beduidend beter dan anderen, zonder afbreuk te doen aan hun kennis van het Nederlands. 



 

 

Het Postgraduaat CLIL omvat 24 studiepunten, verdeeld 
over zes opleidingsonderdelen: 
 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP 
Linguistic environments 
Language, code and culture  
Taalbeheersing (Engels, Frans, Duits of Nederlands)* 
CLIL didactics 
Organising CLIL 
CLIL linguistics 

4 
3 
7 
4 
3 
3 

TOTAAL 24 
* Voor wie nog niet voldoet aan de taalvereisten 
 

TAAL VAN DE OPLEIDING 

De voertalen voor de vakken zijn het Engels en het Frans, 
slechts sporadisch ook het Nederlands. Er wordt dus van 
de studenten verwacht dat zij in voldoende mate deze 
talen beheersen om de lessen te volgen (passieve kennis, 
niveau B1). Aangezien in de lessen de CLIL-methodieken 
gehanteerd worden, krijgt de student voldoende 
ondersteuning om de inhouden te begrijpen en zich te 
uiten in deze talen. Het minder goed beheersen van de 
voertaal kan geen hinderpaal zijn om al dan niet te slagen 
voor het vak.  
 

KAN JE DEZE OPLEIDING COMBINEREN MET 
EEN VOLTIJDSE JOB? 

De opleiding is zo ingericht dat ze een minimum aan 
contacturen en lesdagen vereist.  De lessen vinden plaats 
op woensdagnamiddagen of –avonden. Bovendien kan een 
groot deel van de lesdagen online gevolgd worden (zie 
verder bij ‘Praktisch’). 

Indien je nog taallessen dient te volgen om je C1 te 
behalen, zijn er meerdere opties waarvan er zeker eentje 
in jouw weekschema past. 

Verder volgt de opleiding de schoolkalender en worden 
geen colleges gegeven tijdens examen- of 
vakantieperiodes. Op die manier kan iemand met een 
voltijdse baan (in het onderwijs of daarbuiten) ook de 
opleiding volgen.  
 

DE DOCENTEN 

De sessies worden gegeven door experten in hun vak: 

Liesbeth Martens 
Docent Frans, vreemdetalen- en CLIL-didactiek & Banaba 
Meertalig onderwijs, Praktijkgericht Wetenschappelijk 
Onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’ en ‘CLIL tot de vierde’, 
Begeleider Lesson Study als professionaliseringsmethodiek 
voor meertalig onderwijs – UCLL 

Liesbeth Spanjers 
Docent International Educating Class & Banaba Meertalig 
onderwijs, Praktijkgericht Onderzoek ‘Inclusief 
Burgerschap’, Begeleider Lesson Study als 
professionaliseringsmethodiek voor meertalig onderwijs – 
UCLL 
 

Mieke Achtergaele 
Docent Engels, Spaans en Nederlands & Banaba Meertalig 
onderwijs, Praktijkgericht Onderzoek ‘Flipped Learning’ – 
UCLL 
 

Jill Surmont 
Docent Banaba Meertalig onderwijs, Professor vakdidactiek 
talen bij het Multidisciplinair Instituut voor 
LerarenOpleiding (MILO) – VUB 
 

WAT LEVERT DEZE OPLEIDING JE OP? 

Wanneer je het Postgraduaat CLIL tot een goed einde 
brengt, ontvang je een erkend getuigschrift.  

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden 
om als CLIL-leraar aan de slag te kunnen. Je verwerft een 
gedegen kennis van CLIL-didactiek én het vereiste 
vreemdetaalniveau (C1). 

Credits die je verwerft in dit postgraduaat kunnen nadien 
in de banaba Meertalig onderwijs ingezet worden om je 
studieduur te verkorten. 
 

PRAKTISCH 

Het postgraduaat CLIL duurt één jaar, maar kan ook 
gespreid worden over een langere periode. 

De lessen worden gegeven in Campus Hertogstraat of 
online op woensdagnamiddag en -avond tussen 13u45 en 
20u30, maar vinden niet elke woensdag plaats en ook niet 
aaneensluitend van 13u45 tot 20u30. 

De lessen CLIL-didactiek en -linguïstiek worden als 
‘smaakmaker’ aangeboden. Dit wil zeggen dat ze apart 
gevolgd kunnen worden als nascholing. Raadpleeg onze 
website www.ucll.be/clil voor meer precieze informatie 
over de planning.  
 

CAMPUS HERTOGSTRAAT 

De moderne campus huisvest de lerarenopleiding, banaba- 
en postgraduaatopleidingen en heeft verschillende 
auditoria, een open leercentrum en bibliotheek, een 
studentenrestaurant, gezellige zitruimtes en tal van 
sportfaciliteiten. Er is een ruime en moderne sporthal en de 
campus is gelegen naast het Meerdaalwoud, zodat 
sportieve ontspanning binnen of buiten perfect mogelijk is. 
 

MEER INFO 

Contacteer Liesbeth Martens – liesbeth.martens@ucll.be  

 

 


