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University Colleges Leuven-Limburg 
Groep Gezondheid en Welzijn 
Campus LiZa 
Schiepse Bos 5                                                   
3600 Genk 
 

 
 

 

INTAKEFORMULIER STUDENT BRUGTRAJECT 2017-2018 

 

Welkom in onze hogeschool. Wij stellen het zeer op prijs dat je dit formulier zorgvuldig 
invult, zodat het ons beter in staat stelt om jouw traject binnen de UC Leuven-Limburg op te 
volgen en je, indien gewenst, het nodige advies hieromtrent te geven. Uiteraard wordt dit 
formulier strikt vertrouwelijk behandeld. Wij vragen je vriendelijk dit formulier af te geven 
aan de verantwoordelijke van brug OF1 bij de introductie van het academiejaar op dinsdag 
19/9/2017. 
 
 

Persoonsgegevens 

 
Naam: .....................................................    Voornaam:..............................................................
      
Geboortedatum: ......................................................................................................................... 

Adres:.........................................................................................Woonplaats:…………………… 
 
Telefoon: ................................................    GSM: …………………………………………………. 
 
E-mail: ........................................................................................................................................ 
 
 

Administratieve gegevens 

 
Datum van inschrijven: ............................................................................................................. 
 
Ik volg de opleiding: GEZ – Brugtraject verpleegkunde (UCLL) 
       OF1 
       OF2 
  
     
 

Vooropleiding 

 

 Richting Aantal 
jaren 

Diploma 
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  Secundair onderwijs        

 Algemeen Vormend 

 Technisch 

 Beroeps 

 Buitengewoon onderwijs           

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

     

   

 

Ja/ neen 

Ja / neen 

Ja / neen 

Ja / neen 

  7de specialisatiejaar beroeps         ……………………………………………   Ja / neen 

 Hoger Onderwijs         

 Korte type 

 Lange type 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

  

 

 

Ja / neen 

Ja / neen 

  Universiteit 

       

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

  

 

Ja / neen 

  Andere: leercontract, buitenlands 
onderwijs, deeltijds onderwijs, 
tweedekansonderwijs, VDAB opleiding, 
…  

……………………………………………… 

……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

  Ja / neen 

 
Datum afstuderen HBO5 verpleegkunde:………….................................................................... 
 
Aantal jaren werkervaring als HBO5 verpleegkundige: 
.................................................................................................................................................... 
 
 

Vrijstellingen 

 
Heb je in onze hogeschool vrijstellingen verworven via EVK of EVC? 
 ja  nee 
 
Indien ja, welke vrijstellingen heb je toegekend gekregen? 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Huidige werkcontext 

 
 Ik werk niet en ga dus ook stage doen in de eerste opleidingsfase van het brugtraject. 

 Ik werk wel: Instelling / werkgever: ....................................................................................... 

Adres: …………………………………………………………………………………. 
 

Afdeling: ............................................................................................................. 
 

Tewerkstellingspercentage:................................................................................. 
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Anciënniteit binnen de instelling:......................................................................... 
 
Contactpersoon binnen de instelling:.................................................................. 
 
Telefoonnummer contactpersoon binnen de instelling:....................................... 

 
Belangrijke opmerking: gelieve tevens een attest te vinden dat dient ingevuld te worden 

door je werkgever als bewijs van de huidige tewerkstelling! 

 

Gezinssituatie 

 
 
 gehuwd of wettelijk samenwonend 
 feitelijk samenwonend 
 wettelijk gescheiden 
 alleenwonend 
 alleenwonend gezinshoofd 
 inwonend bij ouders 
 
 
Heb je kinderen: 
 
 ja 
-aantal:  ............................................................................ 
-leeftijd(en):....................................................................... 
 nee 
 
 
Lukt het je om opvang te regelen voor de kinderen op de voorziene lesdagen binnen de 
brugopleiding?…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 

Vragenlijst 

 
Gelieve bij elke vraag in de juiste kolom aan te duiden wat voor je van toepassing is. 
 
1. Ik vermoed een correct beeld te hebben van de zwaarte van de 
brugtrajecten aan de UCLL. 

 Juist   Fout  ? 

2. Ik ben naar een infodag aan de UCLL gekomen.  Juist  Fout  ? 
3. Ik heb toen de verantwoordelijke van de brug basisjaar 
persoonlijk gesproken. 

 Juist  Fout  ? 

4. Ik heb tijdens de infodag voldoende informatie verkregen over de 
mogelijkheid van spreiding van de opleiding (= mogelijkheid om 
minder dan 60 studiepunten op te nemen per academiejaar). 

 Juist  Fout  ? 

5. Ik denk dat het bachelorniveau haalbaar is voor mij.  Juist  Fout  ? 
6. Ik ben mij bewust van het belang van discipline om de 
combinatie studeren – werken – gezin – sociaal leven - haalbaar te 
maken. 

 Juist  Fout  ? 

7. Ik beschik over een voldoende efficiënte studiemethode.  Juist  Fout  ? 
8. Ik wens in deze opleiding extra begeleid te worden bij het 
studeren. 

 Juist  Fout  ? 

9. Ik heb het starten met de brugopleiding op voorhand besproken  Juist  Fout  ? 
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met mijn werkgever. 

10. Ik ervaar voldoende steun van mijn werkgever om deze 
opleiding te doen slagen. 

 Juist  Fout  ?/ 

11. Ik heb het starten met de brugopleiding uitvoerig besproken 
met mijn partner. 

 Juist  Fout  ? 

12. Ik ervaar voldoende steun van mijn partner.  Juist  Fout  ? 
13. Indien je een student bent met een functiebeperking,  
heeft deze functiebeperking invloed gehad op je beslissing?  
      Zo ja, welke…………………………………….. 

 Juist  Fout  ? 

14. Ik heb een erg druk sociaal leven.   Juist  Fout  ? 
15. Ik heb momenteel persoonlijke problemen die mij zouden 
kunnen hinderen om goed te studeren. 

 Juist  Fout  ? 

16. Ik heb momenteel relationele problemen die mij zouden kunnen 
hinderen om goed te studeren. 

 Juist  Fout  ? 

17. Ik heb momenteel financiële problemen die mij zouden kunnen 
hinderen om goed te studeren. 

 Juist  Fout  ? 

18. Ik heb momenteel medische problemen die mij zouden kunnen 
gaan hinderen om mijn studies verder te zetten. 

 Juist  Fout  ? 

19. Ik heb een realistisch beeld van de opleiding door een gesprek 
met een student die reeds het brugtraject aan de UCLL volgde. 

 Juist  Fout  ? 

20. Ik heb de introductiecursus anatomie voor de start van het 
academiejaar gevolgd. 

 Juist  Fout  ? 

21. Ik ben op de hoogte van de verwachte voorkennis chemie en 
Engels. 

 Juist  Fout  ? 

 
Heb je nog vragen, problemen of twijfels? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

Toekomstplannen 

 

Duid hieronder aan wat van toepassing is:  

0 Ik heb nog geen idee wat ik na mijn brugopleiding ga doen met mijn bachelor diploma. 

0 Ik zou graag ook nog een vervolgopleiding aanvatten (bijvoorbeeld postgraduaat, 
banaba,..)................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
0 Ik zou graag blijven werken bij mijn huidige werkgever, op dezelfde afdeling. 
 
0 Ik zou graag blijven werken bij mijn huidige werkgever, op een andere afdeling. Zo ja, welke? 
............................................................................................................................................................ 
 
0 Ik zou graag gaan werken bij een andere werkgever. Zo ja, 
waar?………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

 
 


