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Het infoteam van hogeschool UCLL is er klaar voor
De instaptoets voor de lerarenopleiding van de Vlaamse Hogescholenraad (VHLORA) staat
ondertussen twee weken online en UCLL verwacht dan ook vragen op haar infodag
komende zaterdag op Campus Oude Luikerbaan in Hasselt en Campus Diepenbeek. Veerle
Schuyten, Lerarenopleiding UCLL: “We willen de zorgen die sommige jongeren hebben over
de resultaten van hun toets wegnemen en voor elk van hen aangeven hoe we hen concreet
kunnen ondersteunen als ze met de opleiding starten. Een mindere score betekent nog niet
dat ze hun ambitie om leerkracht te worden moeten opdoeken, integendeel.”
Groeien in de opleiding
Studenten die zich voor de opleidingen Leraar Lager of Kleuteronderwijs (Hasselt) of Secundair
Onderwijs (Diepenbeek) van UC Leuven-Limburg inschrijven, kunnen rekenen op een heel pakket van
ondersteuningsmaatregelen. Veerle Schuyten: “De studentencoach bekijkt dit met elke student zodat
deze op zijn of haar tempo kan groeien in de opleiding. Elke student geniet dus tijdens zijn of haar hele
opleiding ondersteuning.”
Mensen en methodes
Daar worden verschillende personen en methodes voor ingezet. Veerle Schuyten: “Onze zorgcoach geeft
ondersteuning bij functiebeperkingen. Vanuit de leergroepen wordt er in de opleidingen Kleuter- en
Lager Onderwijs dan weer heel sterk ingezet op leren van elkaar, onderling als studenten in de groep.”
UC Leuven-Limburg werkt ook met een systeem van buddy-studenten die helpen bij vakgebonden- en
praktijkuitdagingen.
Taalbureau
Nederlands is een belangrijk onderdeel van de instaptoets. Hiervoor kunnen studenten aankloppen bij
het taalbureau van UCLL. Veerle Schuyten: “Dat geeft groepssessies voor bv. schrijfvaardigheid, maar
als er individuele begeleiding nodig is, kunnen er ook afspraken voor aparte sessies gemaakt worden.”
Over de instaptoets lerarenopleiding
Iedereen die overweegt om kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs te gaan studeren
aan een hogeschool maakt eerst de digitale instaptoets lerarenopleiding van VHLORA. De instaptoets
geeft elke aankomende student een beeld van hun startniveau. De toets is verplicht voor ieder die zich
in een hogeschool wil inschrijven voor de lerarenopleiding, maar niet bindend.
Veerle Schuyten, Lerarenopleiding UCLL: “Het zijn goeddoordachte toetsen waarin de expertise van het
Vlaams onderwijs wordt samengebracht. Ze geven een goed en realistisch beeld over waar de student
staat wat betreft cognitieve kennis en dat maakt de kans op een goede begeleiding vanaf het begin
mogelijk. Naast die kennis, komen er daarnaast natuurlijk ook een hele waaier van andere competenties
aan bod in de lerarenopleiding.”
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden

lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

