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 Diepenbeek, 25 juni 2019 

 
 
Beste student, 
 
Wij heten je van harte welkom op onze hogeschool, binnen de opleiding Chemie & BLT. 
Om je zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de algemene werking organiseren wij een 
introductiedag. De bedoeling van deze dag is een eerste kennismaking. Je maakt kennis met de 
opleidingshoofden, de studentenbegeleider, je studenten- en trajectcoach, een aantal docenten, 
medestudenten en hogerejaarsstudenten.  
 
Wanneer? donderdag 12 september 2019 
 
Waar?  Lokaal B109 
 
Hoe laat? 9u00 
 Het einde is voorzien rond 15u00.  
  ‘s Middags bieden we jullie een gratis broodjesmaaltijd aan. 
 
Dagindeling: In de voormiddag maak je o.a. kennis met je studenten- en trajectcoach die je 

gedurende je hele studieloopbaan zal begeleiden en waar je steeds terecht kan met 
je vragen en/of (studie)problemen. Verder krijg je informatie in verband met de 
praktische en inhoudelijke organisatie van het academiejaar zoals de werking van 
een aantal diensten (sociale dienst, cursusdienst,…). 

 
 In de namiddag krijg je een ICT-introductie: inloggen op het netwerk van de school, 

informatie in verband met de werking van het digitale leerplatform Toledo, het 
consulteren van het uurrooster, ….  
Belangrijk: om  te kunnen inloggen op het UCLL-netwerk heb je je studentenkaart en 
login nummer nodig. Deze ICT-gegevens vind je op een formulier dat je bij je 
inschrijving gekregen hebt. Vergeet dus niet dat formulier mee te brengen. 

 
Geldzaken:  
Cursussen en labomateriaal worden best op de introductiedag aangeschaft. Hiervoor moet je 
rekenen op een kostprijs van ongeveer 250 euro (en voorzie een stevige tas). 
OPGELET : De cursussen kunnen enkel betaald worden via bancontact.  Er wordt op de cursusdienst 
geen cash geld aanvaard.  De kosten van het labomateriaal worden verrekend via de 
studentenrekeningen (factuur). 
 
Opfriscursus wiskunde: 
We willen nog even wijzen op de mogelijkheid van het volgen van de opfriscursus wiskunde op 2 en 
3 september. Studenten uit opleidingen met 3 uur wiskunde per week of minder raden we deze ten 
zeerste aan! Inschrijven voor deze cursus kan via e-mail aan annemie.maes@ucll.be. Deelname is 
gratis voor ingeschreven studenten. 
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Opfriscursus chemie 
Op 9 en 10 september gaat de opfriscursus van Chemie door van 8u30 tot 16u45.  
Doel van de cursus: herhaling van de basisbeginselen van de chemie.  
Inschrijven kan via e-mail aan annemie.maes@ucll.be.  
Deelname is gratis voor ingeschreven studenten.  
 
We hopen je op donderdag 12 september te mogen begroeten en wensen dat dit voor jou de start 
mag betekenen van een aangename en succesvolle studententijd.  
 
Op maandag 16 september start het academiejaar en beginnen de lessen. De uurroosters kan je 
raadplegen na de introductiedag. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
      
De studenten- en trajectcoaches 
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