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Hogeschool UCLL stoomt leraren klaar voor meertalig onderwijs  

Allereerste opleiding CLIL-onderwijs komt stijgende vraag van scholen tegemoet bij start 

van nieuwe schooljaar 

 

Leuven & Heverlee – Secundaire scholen in Vlaanderen kunnen sinds september 2014 

schoolvakken aanbieden in een vreemde taal. Leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld 

biologie in het Duits, economie in het Engels of LO in het Frans. Dit gebruik van een 

vreemde taal om een niet-taalvak te onderwijzen noemt men ‘CLIL’, ‘Content and 

Language Integrated Learning’. Het aantal scholen dat CLIL-lessen wil inrichten is sinds 

de invoering ervan bijna verdubbeld. Meer en meer scholen zijn dus ook op zoek naar 

geschikte leerkrachten. Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) effent nu het pad naar het 

werkveld en pakt in september uit met de allereerste volwaardige opleiding tot CLIL-

leerkracht. “Meertalig onderwijs stimuleert taalkrachtig en kwaliteitsvol onderwijs – daar 

gaat het om,” volgens Liesbeth Martens, coördinator van het nieuwe postgraduaat. 

 
‘Elke leraar taalleraar’ 
Liesbeth Martens, hogeschool UC-Leuven-Limburg: “CLIL meertalig onderwijs is meer dan gewoon 
lesgeven in een andere taal. CLIL staat ook voor een hele didactiek waarbij leerprocessen in een 
andere taal optimaal worden ondersteund. De doelstelling ‘Elke leraar is ook taalleraar’ wordt hier 
optimaal gerealiseerd.” Bij slagen voldoet de student aan de twee wettelijke vereisten om als CLIL-
leerkracht aan de slag te kunnen: een gedegen kennis van de CLIL-didactiek én quasi het niveau van 
een moedertaalspreker. UCLL werkt hiervoor samen met centra voor volwassenenonderwijs. 
 
Het postgraduaat 

Het postgraduaat CLIL is er zowel voor de individuele leerkracht, als voor schoolteams die recent met 
CLIL zijn begonnen of die overwegen dit te doen in de nabije toekomst. Annet De Vroey, 
opleidingshoofd Navorming hogeschool UC Leuven-Limburg: “De opleiding is voldoende breed om 
naast vakgebonden CLIL-leerkrachten en taalleerkrachten ook coördinatoren en directies aan te 
trekken.” Zowel theoretisch onderbouwde vakken als organisatorische en beleidsmatige aspecten van 
CLIL komen aan bod, afgewisseld met praktische werkcolleges en didactiek. UCLL organiseert de 
opleiding op haar campussen in Leuven en Heverlee. 
 
‘Klaar voor CLIL’ 
De hogeschool is niet aan haar proefstuk toe. In 2014 begeleidde de lerarenopleiding van UC Leuven-
Limburg in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel meer dan 20 scholen in het kader van het 
nascholingsproject ‘Klaar voor CLIL’ van de Vlaamse regering; daarbij o.a. de hotelschool en KTA 1 in 
Hasselt en het Atheneum Voskenslaan in Gent. Die ervaring namen de docenten mee om het 
programma van de nieuwe opleiding vorm te geven. Samen met het postgraduaat start ook een 
nieuw onderzoeksproject van UCLL. Liesbeth Martens: “We zullen gedurende twee schooljaren een 
aantal ‘CLIL-klassen’ vergelijken met klassen waar CLIL nog niet wordt toegepast.” 
 
Vlaanderen, Wallonië en Nederland 
In Wallonië bestaat dit soort van lesgeven al langer onder de vorm van ‘immersie-onderwijs’. Het 
postgraduaat van hogeschool UC Leuven-Limburg richt zich dan ook zowel tot CLIL-leerkrachten in 



Vlaanderen en Nederland als tot immersie-leerkrachten in Wallonië. In 2014 gingen 25 Vlaamse 
scholen aan de slag met CLIL; in 2015 zijn er dat minstens 42. 

Meer info over het nieuwe postgraduaat ‘CLIL’ van hogeschool UCLL: http://www.ucll.be/navorming/ 
Zaterdag 5 september is er een infodag op Campus Comenius in Leuven; woensdag 9 september op 
Campus Hertogstraat in Heverlee: http://www.ucll.be/infodagen/ 

Contact 
Liesbeth Martens, coördinator Postgraduaat ‘Content and Language Integrated Learning’, Navorming UCLL 
liesbeth.martens@ucll.be • 0487 460 024 
 
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten UCLL 
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 0476 230 931 
 
 

Over hogeschool UC Leuven-Limburg 

KHLeuven, KHLim en Groep T (Lerarenopleidingen) werken intens samen onder de nieuwe naam UC 

Leuven-Limburg. Het is de ambitie van UC Leuven-Limburg om de sterkste opleidingen in Vlaanderen 

aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. Door de 

samenwerking en integratie kan er meer ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en 

onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan 

op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 15.000 studenten en 1.600 

medewerkers is de samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. 

UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.  

 

Meer info op www.ucll.be. 

 


