
INTAKEDAG  
 
LERARENOPLEIDING BACHELOR SECUNDAIR 
ONDERWIJS: LICHAMELIJKE OPVOEDING EN 
BEWEGINGSRECREATIE 

 VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2017 

PRAKTISCH 
 
PLAATS  UCLL Departement Lerarenopleiding 
  Campus Hertogstraat 
  Hertogstraat 178, 3001 Heverlee 
  Tel. 016 37 56 00 
 
CONTACTPERSOON Kurt De Roeck 
  E-mail: kurt.deroeck@ucll.be 
 
ONTHAAL  Wij verwelkomen je op 
  vrijdag 1 september  vanaf 08.45 uur  
  in de agora (inkomhal) van campus  
  Hertogstraat. 
 
MIDDAGMAAL  Een broodje en een drankje ‘s middags zijn 
  inbegrepen in de  deelnameprijs. 
 
PRIJS  € 25 
 
TIP  Voorzie sportkleding: shorts, t-shirts, 
  sportschoenen (indoor)en een  
  badmintonracket. 
 

 

INSCHRIJVEN 
 
Wil je graag deelnemen aan de Intakedag van de  lerarenopleiding  Bachelor 
Secundair onderwijs Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie  van de UC 
Leuven?  
 
Schrijf je dan vóór 28 augustus in via een e-mail naar kurt.deroeck@ucll.be,  
met de vermelding van volgende gegevens: 
naam, adres, gsm, e-mailadres. 
 
Schrijf het juiste bedrag (25€) over op het  
rekeningnummer BE07 7865 4858 2066 van UCLL  
met vermelding ‘Intakedag LO + je naam’. 



UUR VRIJDAG 1 SEPT 2017 

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 

PROGRAMMA 
 
 

 

JE KIEST VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING EN 
BEWEGINGRECREATIE? 
 
Dan kies je doelbewust voor een toekomst tussen sportende kinderen en/of 
volwassenen! 
 
Bij het departement Lerarenopleiding van de UCLL ben je aan het juiste adres!  
  
We geven je graag een ‘sneak preview’ van onze opleiding Bachelor Secundair 
Onderwijs  tijdens onze Intakedag op vrijdag 1 september 2017.  
 
Je krijgt dan 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. 

  

TWIJFEL JE NOG...? 
 
Denk je aan een carrière als sportleerkracht, maar zit je nog met volgende vragen: 
Wat houdt de opleiding Bachelor Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding 
met Bewegingsrecreatie juist in? Welke theorie zal ik krijgen en wat mag ik 
verwachten van de praktijk? Welke sporten zal ik 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  iets voor jou is. 
De ideale test dus! 


