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Genk, 4 september 2018 

 

Beste toekomstige student(e) vroedkunde,  

 

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

De introductiedagen voor vroedkunde zullen plaatsvinden op woensdag 12 en donderdag 13 

september 2018. Op woensdag starten we om 8.30 uur op de campus van de LiZA, Schiepse Bos 5, 

3600 Genk. We verwachten je aan de ingang op het gelijkvloers. In bijlage 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, …). 

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

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

Maestro).  We adviseren minimaal 2, en bij voorkeur 3 stagepakken aan te kopen.  

Wat je tevens dient mee te brengen is schrijfgerief, een pasfoto, je studentenkaart en de documenten 

die je kreeg bij je inschrijving omtrent login en paswoorden.  

Tijdens de middagpauze kan je je eigen lunch gebruiken of er is eten te verkrijgen in het 

studentenrestaurant.  

Ik hoop jullie binnenkort allen te leren kennen!  

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

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Lotte Mertens 

Jaarverantwoordelijke 1 vroedkunde 
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Planning introductiedagen vroedkunde OF 1 

Woensdag 12 september 2018 

8.30 – 10.00 Verwelkoming door opleidingsverantwoordelijke en jaarverantwoordelijke 

Kennismaking, groepsindeling (L. Mertens, J. Neven – A204)  

10.00-10h15 Pauze (met een drankje) 

10.15 – 12.00 Praktische informatie (L. Mertens - A204)  

12.00 – 13.00 Middagpauze (eigen lunch of aankoop in studentenrestaurant) 

13.00 – 14.30 Informatie over de opleiding (L. Mertens - A204) 

14.30 – 14.45 Pauze  

14.45 – 16.00 Intranet en ISP (L. Mertens - A204 + A221) 

Donderdag 13 september 2018 

8.30 – 9.00 Introductie vaardigheidscentrum (K. Sijbers)  

Algemene vragen (Lotte Mertens - A203) 

9.00 – 10.00 ICTO, e-boekje, mediatheek, … (B. Parthoens - A203) 

10.00 – 11.30 Carrousel (L. Mertens - A208) 

 Groep 1 Groep 2 Groep 3 

10h00-10h30 Uniformen passen 

A121 

Rondleiding  Cursusverkoop 

A303 

10h30-11h00 Cursusverkoop 

A303 

Uniformen passen 

A121 

Rondleiding  

11h00-11h30 Rondleiding Cursusverkoop 

A303 

Uniformen passen 

A121 
 

11.30 – 12.30 Controle DOP-pakket + kennismaking praktijkgroepen (L. Mertens - A208 + A209) 

12.30 – 13.30 Middagpauze  

13.30 – 15.30 Studentenbegeleiding (Ann Bancken, Kristien Goris)  

STUVO (Dieter Geens) 

Algemene info studentencoaching (L. Mertens - A204) 

15.30 – 15.45 Pauze  

15.45 – 16.30 Blokopening, lesrooster week 1 + 2, vragen m.b.t. ISP (L. Mertens - A204) 

 

 


