
 

Genk, 10 september 2020 

 

Beste toekomstige student(e) vroedkunde,  

 

Welkom in onze opleiding! Wij zijn blij om je binnenkort te kunnen ontmoeten. 

Het starten van een nieuwe opleiding, brengt voor jou ongetwijfeld heel wat nieuwsgierigheid en 

vragen met zich mee. Daarom organiseren we op 16 en 17 september 2020 introductiedagen op 

campus LiZa (Schiepse Bos 5, 3600 Genk), waarin we zullen kennismaken met elkaar, de opleiding en 

de campus. We verwachten je op woensdag om 8h30 aan de ingang op de eerste verdieping. Op de 

volgende pagina’s vind je het programma van de introductiedagen. Via www.ucll.be/start vind je 

gedetailleerde informatie voor start van het academiejaar (o.a. boekenlijst, kosten, …). Je handboeken 

en cursussen kan je online bestellen vanaf 5 september.   

Tijdens de introductiedagen krijg je de kans om een bekken, een oefenpakket en stagepakken in de 

school aan te kopen. Het is enkel mogelijk om met Bancontact te betalen (Nederlandse studenten via 

Maestro).  Je zal ook informatie krijgen over de aankoop van stage-uniformen. We adviseren minimaal 

2, en bij voorkeur 3 stagepakken aan te kopen. 

Wat je tevens dient mee te brengen is schrijfgerief, je studentenkaart en de documenten die je kreeg 

bij je inschrijving omtrent login en paswoorden. Op donderdag breng je ook een (opgeladen) laptop of 

tablet mee. Het is momenteel nog niet duidelijk of het studentenrestaurant open zal zijn. Volg daarom 

de updates op de www.ucll.be/start. Indien het studentenrestaurant niet open gaat, voorzie je je eigen 

lunch.  

Ik hoop jullie binnenkort allen te leren kennen!  

Indien je nog vragen of onduidelijkheden hebt, kan je me altijd mailen op lotte.mertens@ucll.be.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Lotte Mertens 

Jaarverantwoordelijke 1 vroedkunde 

 

  

http://www.ucll.be/start
http://www.ucll.be/start
mailto:lotte.mertens@ucll.be


Woensdag 16 september 2020  

8h30 – 9h30 Welkom door opleidingsverantwoordelijke en 
jaarverantwoordelijke 
Kennismaking  
Beroep vrvr 
Hogeschool – campus 
 
Groepsindeling  

Nadja Van Endert 
Lotte Mertens 

A204 

9h30-10h30 Uitleg over de opleiding 
o Curriculum – leerlijnen – opleidingsfasen – 

docenten  
o OGO systeem + digitaal onderwijs 
o Jaarkalender: lessen, examens, stage 
o VGT 

Lotte Mertens A204 

10h30 – 10h45 pauze   

10h45-11h30 Uitleg over de opleiding  
o Programmagids, ECTS-fiches, aanvulling op de 

ECTS fiches, OER 
o ISP, EVK/EVC 
o Lesrooster 
o CPO-overleg, groepsverantwoordelijke 
o Cursussen en boeken: Uitleg over aankoop 

boeken, cursussen, DOP-pakket, stagepak, 
stagekaft, … 

 

Lotte Mertens A204 

11h30-12h30 Aankoop oefenpakket, forfait materialen, 
materiaalbox (optioneel), bekken (optioneel), 
tweedaagse 
 
Controle oefenpakket 

Tom Tuerlinckx 
 
  

A303 

12h30 – 13h30 Middagpauze (eigen lunch meebrengen)  Cafetaria   

13h30-16h Rondleiding campus + 
Spel met teambuilding 

Lotte Mertens 
Campus LiZa 
 

A208-
A209-
A210-
A211-A214 
 

avond: Online info verwerving/verwerking (thuis) 
 
Er worden instructies voorzien om stap-voor-stap 
aan de slag te gaan. 

  

  

Donderdag 17 september 2020 

10h-11h Introductiesessie: online les volgen met Collaborate 
 
Gebruik van Toledo 
 
Meebrengen: laptop of tablet (opgeladen) 

Lotte Mertens Open 
leslokaal 

11h-11h30 Studentenbegeleiding en studentenvoorzieningen  
 
Studentendienst, STUVO, studenten- en traject coaching, 
FIND, SVS 
 

Ann Bancken, 
Kristien Goris, 
Lotte Mertens, 
Ellen Nijs 

Open 
leslokaal 

11h30-12h 
 

Tijd voor vragen bij online verwerkte info Lotte Mertens Open 
leslokaal  

 


