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Speelgoedfabriek bij Lerarenopleiding Hogeschool UCLL 
 
Kinderen testen educatieve spelen van studenten uit op Campus Comenius 
 
Op woensdag 20 april nodigt de Lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg jong en oud uit 

op haar jaarlijkse Speelgoedfabriek op Campus Comenius. Dit jaar is het thema ‘Reis door 

de tijd’. De studenten Kleuteronderwijs ontwikkelden educatieve spelen en stellen die in 
de namiddag voor aan hun doelpubliek: kleuters, ouders en collega’s uit het werkveld. 

Meer dan 100 studenten verzorgen het evenement van begin tot einde. De 
Speelgoedfabriek trekt elk jaar meer dan 700 bezoekers, waaronder ook heel wat 

kleuteronderwijzers en oud-studenten die nieuwsgierig zijn naar wat de nieuwe lichting 
studenten in petto heeft. 

  

Wat valt er te beleven? 
- kapsalon ‘Marie-Antoinette’, muurschilderingen,… 

- kleuters verkennen tal van opvoedende spelen, muziek- en gymkoffers, rekenpoppen, combi-
instrumenten, digitale prentenboeken… 
 

Programma op www.ucll.be/speelgoedfabriek  
Iedereen is welkom (ook als je geen onderwijsachtergrond hebt) tussen 14u en 17u.  

Locatie: Hogeschool UC Leuven-Limburg, Campus Comenius, Tiensevest 60, 3000 Leuven 
  

Spelen ontwikkelen 
In het eerste semester leerden de studenten spelen ontwikkelen volgens verschillende spelcriteria 

voor verschillende doelgroepen. In het tweede semester zetten ze alles wat ze geleerd hebben om in 

één grote praktijkopdracht: de organisatie van de Speelgoedfabriek. Via deze opdracht doen de 
studenten ervaring op rond teamwork, ondernemerschap, out-of-the-box denken, expressie en 

creativiteit. Het is meteen ook een gelegenheid om hun talenten in de kijker te zetten en aan het 
werkveld te tonen wat ze te bieden hebben. 
  

Traditie 
De Speelgoedfabriek kent een lange traditie op Campus Comenius. Mieke Kusters, docent didactiek 

opvoedende spelen op de Leuvense campus van UCLL: “Het project blijft vernieuwend omdat het 
telkens weer ‘vanaf nul’ volledig opgebouwd en gerealiseerd wordt door een nieuwe groep studenten. 

Zij krijgen veel vrijheid en verantwoordelijkheid en dat zorgt elk jaar voor magie.” 
  

Contact 

Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, Algemene Diensten, UC Leuven-Limburg 

kristien.vanhoegaerden@ucll.be ● 016 375 779 ● 0476 230 931 
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Over hogeschool UC Leuven-Limburg 

Hogeschool UC Leuven-Limburg is ontstaan uit de hogescholen KHLeuven, KHLim en GroepT 

(lerarenopleidingen). Het is de ambitie van de hogeschool 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 14.500 studenten en 1700 medewerkers 

is de samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-
Limburg is lid van de Associatie KU Leuven. 

De hogeschool bestaat uit 3 groepen:  ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en technologie’ en 
‘Gezondheid en welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en 

dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 
5000 studenten en 500 medewerkers. 

Meer info op www.ucll.be. 
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