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WELKOM MOVING MIND 
Wil je jongeren inspireren? Wil je leerlingen begeleiden in hun persoonlijk leer- en 

groeiproces tot sterke, zelfstandige persoonlijkheden? Wil je hen meenemen in jouw passie voor 

een vak? Wil je een echte Moving Mind worden? Schrijf je in voor deze opleiding en word leraar in het 

secundair onderwijs. 

TROEVEN 
1 PERSOONLIJKE AANPAK 

Je studeert in kleine groepen en ontdekt waar jij sterk in bent, hoe je stages verlopen, hoe je 

studeert, wie je bent als persoon en als leraar. Er staat altijd een coach klaar om jou te begeleiden. 

Het is een flexibele opleiding die je kan combineren met werken en/of een gezin.  

2 LEREN IN DE PRAKTIJK 
Je wordt al snel ondergedompeld in de praktijk. Je werkt aan opdrachten in de opleiding en in een 

stageschool. Je krijgt veel oefenruimte om te groeien in het leraarschap. Jijzelf, de lectoren, 

medestudenten en stagementoren geven feedback op jouw oefenlessen en zo boek je vooruitgang. 

3 SAMEN OPLEIDEN 
Als leraar sta je niet alleen voor de klas. Je werkt veel samen met andere studenten en leraren. 

Je leert overleggen, compromissen sluiten, communiceren, materialen uitwerken en samenwerken 

als een echte teamplayer. Onderwijs maak je samen! 

4 VAKDIDACTIEK 
Je krijgt ook pedagogische, psychologische en onderwijskundige inhouden mee om in te 

kunnen spelen op hoe individuele jongeren zich ontwikkelen, leren en groeien. Je ontdekt 

bijvoorbeeld hoe je een motiverende, aangename leeromgeving kan creëren, hoe je 

opvoedkundige uitdagingen kan benaderen en hoe je jongeren kan begeleiden bij hun leerproces. 

DE OPLEIDING 

 

EDUCATIEF GRADUAAT 
Doelgroep: studenten met een getuigschrift of diploma secundair onderwijs 
en/of een graduaatsdiploma (HBO5) + minimum 3 jaar nuttige beroepservaring 
(in een technisch of beroepsvak zoals bakkers, kappers, schrijnwerkers etc.) die leraar 
willen worden in hun vak. 

De opleiding telt 90 studiepunten. 

Kan als een dag- of avondopleiding gevolgd worden en onderlinge combinaties zijn ook 
mogelijk. 

Combineer je werken en studeren? Dan is de avondopleiding van 3 jaar iets voor jou. 
Volg je de opleiding full-time? Dan kan je ze ook versneld afwerken op 1,5 jaar.  

Inbegrepen in het programma: pedagogisch-didactische inhouden, praktijk, 
schoolbreed participeren, leraar in onderwijs en samenleving + algemene vorming zoals 
taal en communicatie, ICT en mediawijsheid. 

Na het behalen van dit diploma heb je veel mogelijkheden. Je kan meteen lesgeven in 
het technisch of beroepssecundair onderwijs in jouw vak of je kan er voor kiezen 
om nog verder te studeren en door te stromen naar een educatieve bachelor. 

 



 
INHOUDEN OPLEIDINGSONDERDELEN 

 
Ontdek & Leer   10 SP  
Analyseren van lessen vanuit (vak)didactische en pedagogische kaders in de opleiding en observeren op de 

werkplek.  
Leer-krachtig 1  10 SP  
Uitvoeren van lessen vanuit (vak)didactische en pedagogische kaders binnen de opleiding en assisteren op 

de werkplek.  
Leer-krachtig 2  3 SP  
Analyseren van stage in de breedste zin van het woord vanuit de visie en de kaders ‘werkplek als 

schoolbank’.  
Krachtig samen 1  10 SP  
Creëren en uitvoeren van lessen op de werkplek en reflecteren over zijn eigen functioneren tijdens sessies in 

de opleiding.  
Krachtig samen 2  3 SP  
Creëren en uitvoeren van opdrachten binnen werkplekleren en scholen.  
Samen startklaar  10 SP  
Zelfstandig uitvoeren van lessen en innoveren van activiteiten, projecten binnen de werkplek in functie van 

verruimde professionaliteit.  

 

School-breed communiceren  8 SP  
Verwerven van inzichten en voeren van gesprekken met leerlingen, de klas, ouders, schoolteam en externen 

in functie van het welzijn van de leerlingen en de klas.  
School-breed begeleiden  6 SP  
Ontwerpen van gepaste maatregelen in functie van het welbevinden van de leerling en vanuit de visie rond 

leerlingbegeleiding.  
School-brede stage  7 SP  
Begeleiden van een leerling uit een maatschappelijk kwetsbare context op vlak van ‘leren leren’ met oog 
voor het gepast omgaan met diversiteit.  

 

Leraar in samenleving  4 SP  
Verwerven van inzichten in beleid, structuur en organisatie van het onderwijs.  
Leraar in onderwijs  4 SP  
Verwerven van inzichten over de rechtszekerheid van de leerling en zichzelf en breed maatschappelijk 

reflecteren over het beroep van leraar.  
Keuze  3 SP  
Kiezen uit een selectie van opleidingsonderdelen binnen de lerarenopleiding of andere studieprogramma’s op 

basis van eigen interesses en leernoden en in functie van eigen vakinhoudelijk, didactisch functioneren.  

 
ICT  4 SP  
Beheersen van ICT-basisvaardigheden en gericht inzetten van media om informatie duidelijk en aantrekkelijk 

voor te stellen.  
Taal  5 SP  
Correct hanteren van mondeling en schriftelijk taalgebruik aangepast aan de context  
Religie, zingeving en levensbeschouwing  3 SP  
Onderzoeken welke levenshouding leerkracht-zijn richting geeft en inspelen op zingevingsvragen.    

 
  



OPBOUW CURRICULUM 

 
VRIJSTELLINGEN 
Op basis van je basisdiploma kan je recht hebben op vrijstellingen. Hiervoor kan je contact opnemen 

met de trajectcoach (zie verder). 
 

WERKPLEKLEREN (leraar-in-opleiding) 
Combineer je de job van leraar met een lerarenopleiding? Dan kunnen we samen met jou een 

flexibel studieprogramma op maat samenstellen waarbij je eigen onderwijspraktijk centraal 

staat. Zo kan je de (onderwijs)praktijk en theorie maximaal aan elkaar koppelen. Je wordt begeleid in 

een groeiende zelfredzaamheid om als sterke ondernemende professional voor de klas te staan. 

GOED OM WETEN 
NAAR WELKE CAMPUS? 
Je kan deze opleidingen volgen in Diepenbeek en Heverlee. Je beschikt op beide campussen over 

een uitgebreide bibliotheek met didactisch materiaal, open leercentra en werkruimtes, 

sportmogelijkheden en een studentenrestaurant. De campussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar 

vervoer en de wagen. 

HOE INSCHRIJVEN? 
Je kan inschrijven via www.ucll.be/inschrijven. Dit kan volledig online of via een afspraak op één van de 

campussen.  

WANNEER STARTEN? 
Je kan starten aan een opleiding in september en in februari. Om vooraf je studieprogramma te 

bespreken, maak je een afspraak met de trajectcoach:  

 joris.lambrechts@ucll.be (campus Diepenbeek) 

 nick.goemaere@ucll.be (campus Hertogstraat in Heverlee) 

 

MEER WETEN? 
Surf naar www.ucll.be/studeren voor meer informatie, neem contact op met 

joris.lambrechts@ucll.be of nick.goemaere@ucll.be. 
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