
Hé jij daar, ja jij...
Welkom bij de lerarenopleiding! 
Öğretmenlik Eğitimine hoşgeldiniz!

WWW.UCLL.BE/LERARENOPLEIDING



Weet jij dit al over 
onze lerarenopleiding?

Iedereen mag lesgeven in katholieke scholen, ook als je 
niet gedoopt bent. 
 
Herkes katolik okullarda ders verebilir, vaftiz edilmemiş olanlar dahi.

Een divers lerarenkorps is een must in deze maatschappij.

Toplumumuzda değişik etnik kökenli öğretmenlerin var olması gereklidir.

UCLL wil alle studenten in de Lerarenopleiding voorbereiden op de katholieke dialoogschool, ongeacht jouw 
levensvisie. Je leert omgaan met de diversiteit van een klas. Zo krijg je een degelijke basis mee om later zelf in 
dialoog te gaan met kinderen: gelovigen én niet-gelovigen, katholieken én moslims… 

*In ons programma bieden we alle erkende levensbeschouwingen aan.

Nederlands is belangrijk, meertaligheid een troef.

Flamanca bilmek önemli, birden fazla dil bilmek ise faydalıdır.

Het is onze verantwoordelijkheid dat een leraarskamer een afspiegeling is van de werkelijkheid. Het zijn echter 
de schoolbesturen die autonoom beslissen. hoe zij hun lerarencorps samenstellen. Ook katholieke basisscholen 
zoeken naar goede manieren om diversiteit als een kracht te zien. Als je geen katholieke godsdienst gevolgd hebt 
tijdens je lerarenopleiding, dan worden de godsdienstlessen in veel gevallen door een andere leraar gegeven. 
Overigens kan je als UCLL-student ook aan de slag in scholen van het gemeenschapsonderwijs of in gemeentelijke 
of provinciale scholen.

Taal is belangrijk in het onderwijs en dus schenkt de lerarenopleiding hier veel aandacht aan. Dat geldt voor 
elke student ongeacht zijn/haar moedertaal. Wie er nood aan heeft, krijgt extra ondersteuning door individuele 
begeleiding, workshops, online oefenmaterialen of een aangepast studieprogramma. Taal is een vaardigheid die 
je kan leren en meertaligheid een extra troef!



Öğretmenlik eğitimi  
hakkındaki bu bilgilere sahip misin?

Een hoofddoek dragen is oké!

Başörtüsü serbesttir!

Studeren voor islamleraar? Het kan!

İslam Dersi öğretmeni de olabilirsiniz.

Elke student krijgt evenveel praktijkervaring

Her öğrenci eşit ölçüde pratik tecrübe edinmektedir.

De Lerarenopleiding van UCLL heeft veel respect voor alle levensbeschouwingen. Het bepaalt immers mee 
jouw persoonlijkheid. Daarom mogen ook de symbolische kenmerken van jouw overtuiging aanwezig zijn. 
Wie dat wilt, mag dus met een hoofddoek naar de lessen komen.

De lerarenopleiding van UCLL garandeert dat elke student stage kan doen. In onze lerarenopleiding doe je 
veel stage in verschillende schoolcontexten. Je wordt dus voorbereid om in alle scholen en met alle kinderen 
te kunnen werken. UCLL neemt hierin een voortrekkersrol. In 2017 staat nog niet elke (basis)school open 
voor hoofddoeken in de klas. Indien nodig zoeken we samen naar oplossingen zodat alle studenten evenveel 
praktijkervaring kunnen opdoen.

Wil je islamleerkracht worden in het basis- of secundair onderwijs? UCLL is een van de hogescholen in 
Vlaanderen waar je een professioneel bachelordiploma in het islamonderwijs kan behalen. We coachen en 
begeleiden je om een ondernemende, creatieve en dynamische leerkracht te worden. Een echte teamspeler 
die durft vernieuwen en die leerlingen inspireert. Je krijgt een sterke theoretische opleiding, gegeven door 
echte professionals. Op een interactieve manier ga je op zoek naar de basis van het islamitische geloof en 
ontdek je de bredere filosofie. Daarnaast ontwikkel je ook alle praktische vaardigheden die essentieel zijn voor 
leerkrachten. Tijdens een stage kan je jouw pasverworven kennis al meteen in de praktijk omzetten. 



Wil jij werken in het onderwijs? 
Neem dan zeker een kijkje op www.ucll.be/lerarenopleiding 

 Of beter nog: kom naar een van onze infodagen:

 
 • woensdag  28 juni tussen 15 en 19u.  op alle campussen
 • zaterdag  9 september  tussen 10 en 13u.  op alle campussen

HOGESCHOOL UCLL

Leraar in het Kleuter- en Lager Onderwijs

Leraar in het Secundair Onderwijs

Campus Oude Luikerbaan
Hasselt

011 180 500
ler.hasselt@ucll.be

Campus Clenardus
Diest

016 375 400
ler.diest@ucll.be

Campus Hertogstraat 
Heverlee

016 375 600
ler.heverlee@ucll.be

Campus Hertogstraat 
Heverlee

016 375 600
ler.heverlee@ucll.be

Campus 
Diepenbeek
011 180 400

ler.diepenbeek@ucll.be


