
Start academiejaar 2020 – 2021 

 

1. Doel 

Dit document geeft een overzicht van alle belangrijke informatie voor studenten die starten na de officiële 

startdatum van het academiejaar (i.e. maandag 21/09/2020) en is aanvullend op wat op de startwebsite 

meegegeven wordt. 

https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/start-academiejaar/bachelor-biomedische-laboratoriumtechnologie  

 

2. Studentencoach 

Iedere student krijgt een studentencoach toegewezen. Bij hem/haar kan je terecht voor een opstartgesprek bij de 

start van het academiejaar en ook voor vragen doorheen het academiejaar.  

- Eva Schoukens: 1A, 1B, 2A, 2B 

- Liesbet Weckhuysen: 3A, 3B, 4A, 4B 

- Jos Depovere: 5A, 5B, 6A, 6B 

Het is aangewezen je studentencoach een e-mail te sturen om aan te geven dat je later startte en om kennis te 

maken. 

 

3. Trajectcoach 

Met de trajectcoach bekijk je je traject en stel je je ISP op. Indien je recht hebt op vrijstellingen, kunnen de nodige 

documenten (de aanvraagprocedure en het aanvraagdocument) teruggevonden worden op bovenstaande 

website. 

- Achternaam A-L: Mira Wouters 

- Achternaam M-Z: Karolien Devaere 

- Verkort traject MLT: Anne Van Dommelen 

 

4. Studentendienst 

Studenten met vragen omtrent faciliteiten kunnen een afspraak maken bij Maryse Wuyts. 

 

5. Intranet 

Intranet is het informatiekanaal van UCLL.  

- Nieuwsberichten: belangrijke informatie! 

- Studeren aan UCLL: informatie over uurrooster, de opleiding, examens en evaluatie, administratie, 

participatie, internationaal en ICT 

https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/start-academiejaar/bachelor-biomedische-laboratoriumtechnologie


 

6. Uurrooster 

Stel je persoonlijk uurrooster samen (zie intranet voor een handleiding). Vergeet niet de ‘Algemeenheden’ van de 

opleiding toe te voegen. Onder deze noemer verschijnen onder andere belangrijke en verplichte infosessies. Check 

je uurrooster regelmatig. 

 

7. Webmail 

Mailbox voor studenten 

- http://webmail.ucll.be 

- Minstens 1 keer per dag nakijken! 

 

8. Toledo 

Digitaal leerplatform 

- http://toledo.kuleuven.be 

 

9. Portfolio 

Je neemt het opleidingsonderdeel Portfolio op ter waarde van 3 SP. Het opleidingsonderdeel wordt in 

opleidingsfase 3 op het ISP aangevinkt, maar er dient reeds vanaf opleidingsfase 1 aan gewerkt te worden. 

Meer uitleg vind je in de Toledo community ‘Portfolio BLT Leuven’. Als BLT student ben je normaal gezien 

automatisch gekoppeld aan deze community. Kijk dit zeker na. 

Je kan ook contact opnemen met je portfoliocoördinator: 

- Achternaam A-M: Wendy Fransen 

- Achternaam N-Z: Karolien Van den Bergh 

 

10. Belangrijke documenten 

- Onderwijs- en examenreglement (OER): Beschrijft de rechten en plichten van studenten en 

personeelsleden van UCLL (bijvoorbeeld inschrijvingsregels, onderwijsregels, examenregels,…), 

raadpleegbaar via intranet. 

- Programmagids: Geeft een overzicht van alle opleidingsonderdelen van de opleiding, met bijhorende 

ECTS-fiches waarin de regels per opleidingsonderdeel neergeschreven staan, te raadplegen via  

http://onderwijsaanbod.leuven.ucll.be/. 

- Aanvullingen op de programmagids: Aanvullende informatie bij de regels beschreven in de 

programmagids, raadpleegbaar via intranet (en ontvangen op de startdag). 

- Vademecum verslaggeving: Een overzicht van de regels die in de opleiding gehanteerd worden rond het 

schrijven van teksten en verslagen, raadpleegbaar via intranet (en ontvangen in de les Wetenschappelijke 

vaardigheden 1). 

http://webmail.ucll.be/
http://toledo.kuleuven.be/
http://onderwijsaanbod.leuven.ucll.be/


- Studiewijzers: Aanvullende informatie per opleidingsonderdeel, raadpleegbaar via de Toledo cursus van 

het opleidingsonderdeel.  

 

11. Afspraken rond communicatie 

We verwachten van jou dat schriftelijke en mondelinge communicatie met alle medewerkers steeds op een 

professionele en vriendelijke manier gebeurt. Een e-mail bevat een duidelijk onderwerp (naam van het 

opleidingsonderdeel, korte samenvatting vraag). De e-mail wordt gestart met een correcte aanspreking, gevolgd 

door de inhoud (concrete en duidelijke vraag of boodschap) en geëindigd met een groet, volledige naam en 

studentennummer. E-mails worden verstuurd vanuit het UCLL-e-mailadres. 

We verwachten dat je je verantwoordelijkheid neemt en het personeel (lectoren, trajectcoach, 

opleidingsverantwoordelijke,…) pas bevraagt na zelf de verschillende informatiekanalen (OER, infosessies, 

Intranet, ECTS, …) geraadpleegd te hebben. 

 

Afspraken 

- Lees de nieuwsberichten op intranet 

- Raadpleeg regelmatig je uurrooster, uurroosters zijn niet elke week hetzelfde! 

- Check minstens 1x per dag je webmail 

- Leef de afspraken omtrent e-mail en communicatie na 

- Raadpleeg Toledo 

 

Succes! 

Karolien Decamps, opleidingsverantwoordelijke BLT 

 

 


