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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 
 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.  

 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. 

 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! 

 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. 

Dit is een avondopleiding, maar bepaalde opleidingsonderdelen kunnen ook overdag 
gevolgd worden. 

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. 

 



 

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. 

 

OPBOUW CURRICULUM 

 
 

MODELTRAJECT AVONDOPLEIDING 90 STUDIEPUNTEN (3 JAAR) 

 



VOORBEELD UURROOSTER (HEVERLEE 2019-2020) 

 
DAG UREN SEMESTER 1 SEMESTER 2 

MAANDAG 18u30 – 22u00 Ontdek & leer Leer-krachtig 1  

Leer-krachtig 2  

DINSDAG 18u30 – 22u00 School-breed communiceren School-breed begeleiden 

  School-brede stage School-brede stage 

WOENSDAG 18u30 – 22u00 Leer-krachtig 1  

Leer-krachtig 2 

Krachtig samen 1 *  

Krachtig samen 2 * 

DONDERDAG 18u30 – 22u00  Ontdek & leer 

   Leraar in Onderwijs 

Leraar in Samenleving 

MAANDAG - 

VRIJDAG 

nvt  Samen startklaar * 

 
Keuze-OPO zelf in te plannen o.b.v. de mogelijke keuzes. 

Taal en ICT worden nog ingeroosterd. 

* Enkele terugkommomenten en/of lessen worden ingepland. 

 

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. 

WANNEER INSCHRIJVEN? 
Je kan vanaf nu voorinschrijven via www.ucll.be/inschrijven. Na een voorinschrijving word je 

automatisch uitgenodigd voor een definitieve inschrijving (online of op de campus). 

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

bespreken, maak je een afspraak met de trajectcoach: nick.goemaere@ucll.be (campus 

Hertogstraat in Heverlee). 

MEER WETEN? 
Surf naar www.ucll.be/studeren voor meer informatie, kom langs op één van onze infodagen of 

neem contact op met nick.goemaere@ucll.be. 

 

 

DATA INFODAGEN 

dinsdag 25 juni 2019 17.00 – 20.00 uur 

zaterdag  7 september 2019 10.00 – 14.00 uur 

 

http://www.ucll.be/inschrijven
mailto:nick.goemaere@ucll.be

