
 

We geven je graag een ‘sneak preview’ van onze opleiding bachelor secundair onderwijs tijdens een vrijblijvende 

intakedag op vrijdag 31 augustus 2018. Ben je al ingeschreven voor lichamelijke opvoeding - bewegingsrecreatie 

of twijfel je nog? In beide gevallen is deze intakedag op jouw lijf geschreven! 

INTAKEDAG 31/08 
LERARENOPLEIDING 

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BEWEGINGSRECREATIE 

IETS VOOR MIJ? 

Je keuze voor lichamelijke opvoeding is gemaakt 

Je kiest doelbewust voor een toekomst tussen 

sportende kinderen en/of volwassenen? Dan krijg je 

tijdens de intakedag al enkele individuele tips mee om 

je algemene fysieke conditie (kracht, lenigheid, 

uithouding en snelheid) te verbeteren of te 

optimaliseren. Je maakt er ook kennis met de moderne 

(sport)accommodatie en de studentgerichte en 

methodische aanpak van de lectoren. 

Je bent bij de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL 

aan het juiste adres! 

Je twijfelt nog 

Je denkt aan een carrière als sportleerkracht, maar je 

zit nog met vragen? Wat houdt de opleiding leraar 

secundair onderwijs Lichamelijke Opvoeding met 

bewegingsrecreatie juist in? Welke theorie zal je krijgen 

en wat doe je in de praktijk? Welke sporten kan je 

uitoefenen? En hoe intensief zal de opleiding fysiek zijn?  

Tijdens de intakedag word je ondergedompeld in het 

werk- en studieritme waarmee je tijdens het 

academiejaar te maken zal hebben. Naast een 

kennismaking met het algemene programma, krijg je 

inzicht in de minimale theoretische en fysieke 

verwachtingen van de opleiding.  

Na deze intakedag zal het voor jou duidelijk zijn of deze 

opleiding je ligt of niet. De ideale test dus! 

PROGRAMMA VRIJDAG 31/08 

uur (onder voorbehoud) 

08:45 - 09:00 onthaal 

09:00 - 09:45 info opleiding 

09:45 - 10:30 anatomie 

10:30 - 11:15 pedagogie 

11:15 - 12:00 didactiek LO 

12:00 - 13:00 middagpauze 

13:00 - 13:45 spel 

13:45 - 14:30 ritmiek 

14:30 - 15:15 gymnastiek 

15:15 - 16:00 badminton 
 

PRAKTISCH 

Deelname aan de intakedag is vrijblijvend en kost €25. 

Een broodje en drankje ’s middags zijn inbegrepen in de 

prijs. Meer info via brent.gers@ucll.be.  

Start 

We verwelkomen je op vrijdag 31 augustus om 8:45 in 

de inkomhal van campus Hertogstraat (Hertogstraat 

178, 3001 Heverlee). 

Benodigdheden 

Voorzie voldoende sportkleding (shorts, t-shirts, indoor 

sportschoenen) en een badmintonracket. Voorzie ook 

drank/snacks als tussendoortje. De automaten op de 

campus werken enkel met een studentenkaart. 

INSCHRIJVEN 

Schrijf voor 25 augustus 2018 in voor de intakedag via 

mail naar brent.gers@ucll.be en vermeld je naam, 

adres, gsm en e-mailadres.  

Schrijf vervolgens €25 euro over op het 

rekeningnummer van UCLL BE07 7865 4858 2066 

met mededeling ‘intakedag LO + je naam’. 

UC LEUVEN-LIMBURG 

Campus Hertogstraat 

Lerarenopleiding  

Hertogstraat 178 

3001 Heverlee 

016/37 56 00 – ler.heverlee@ucll.be  

www.ucll.be/lerarenopleiding  


