
START ACADEMIEJAAR 2019-2020 
We verwachten alle eerstejaarsstudenten van het regulier traject op dinsdag 17 september 2019 om 10u00 op 

Campus Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt. Tijdens deze opstart maak je als nieuwe student kennis met je 

medestudenten en je docenten. We maken je wegwijs op de campus en zorgen ervoor dat je goed kan starten in 

de opleiding. Kortom, niet te missen. 

VRIJSTELLINGEN  
Denk je dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen? Contacteer onze trajectcoach voor meer info:  

Katleen Eerdekens, katleen.eerdekens@ucll.be. 

CARPOOLERS EN KOTSTUDENTEN 
Carpool je en wil je daarom samen met een specifieke student in de klas zitten? Mail jouw naam en die van je mede-

student voor 5 september naar Marleen Stiers, marleen.stiers@ucll.be. Op 5 september is de klasindeling definitief 

en wijzigingen zijn daarna niet meer mogelijk. Ben jij een kotstudent en wil je stage lopen in regio Hasselt? Laat dit 

dan voor 5 september weten aan Marleen Stiers, marleen.stiers@ucll.be.   

BOEKEN 
Voor je opleiding heb je een aantal handboeken nodig. Kijk op www.ucll.be/start voor de boekenlijst en meer info over 

waar en hoe je je materiaal kan aankopen. 

Er is ook een mogelijkheid om je boeken en/of je muziekinstrument (ukelele) tweedehands te kopen via de facebook-

groep van de Lerarenopleiding UCLL Limburg: www.facebook.com/groups/UCLLLertweedehands. 

MUZISCHE DRIEDAAGSE 
Op 20, 21 en 22 november gaat het hele eerste jaar op muzische driedaagse naar Westmalle. De kost van deze drie-

daagse bedraagt ongeveer 170 euro en wordt in de maand december aangerekend via de studentenrekening.  

We willen je hier nu reeds over informeren zodat je er rekening mee kan houden.  

MEER INFORMATIE 
Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder:. 

Bellen kan naar +32(0)11 18 05 00, e-mailen naar ler.hasselt@ucll.be 

Je bent definitief ingeschreven voor de Bachelor Kleuteronderwijs (regulier traject) op Campus Oude Luikerbaan 79, 3500 

Hasselt. Hieronder vind je alle info om je start bij UC Leuven-Limburg optimaal te laten verlopen.  

We wensen je alvast een goede start toe en kijken ernaar uit om jou te ontmoeten.  

 

Ann Deburchgrave, opleidingsverantwoordelijke 

CAMPUS OUDE LUIKERBAAN 

LERARENOPLEIDING 
KLEUTERONDERWIJS (regulier) 

Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Ga naar www.ucll.be/start voor de meest recente updates. 


