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Nota vooraf! 

Het is belangrijk dat je je lessenrooster met de nodige aandacht samenstelt! 

Het is jouw verantwoordelijkheid als student dat je de lessen volgt in de reeks zoals aangegeven op 

je ISP. Het is immers ook bij deze reeks en de daaraan gekoppelde lector dat je examen zal 

moeten afleggen! 

Studenten die alle opleidingsonderdelen in dezelfde fase en in dezelfde klasgroep volgen 

gaan naar ‘Uurroosters studenten’ (deel 1 van deze handleiding).  

 

Studenten die opleidingsonderdelen uit verschillende fases en verschillende klasgroepen 

combineren, gaan naar ‘Uurroosters studenten persoonlijk’ (deel 2 van deze 

handleiding vanaf p2). 

1. Uurrooster studenten 

1. Open de roosters via roosters.ucll.be 

Je kan rechtstreeks via deze link gaan of via intranet.ucll.be. Na inloggen kan je hier 

doorklikken op ‘onderwijs’ en ‘Lesroosters’. Daar vind je ook deze link naar de 

roosters. 

 

2. Klik in de menubalk bovenaan op ‘Studenten’ 

 

 

3. Bekijk in je ISP (KU Loket) aan welke klas je werd toegewezen. 

 

 

4. Selecteer in de keuzelijst ‘Academiejaar’ het passende academiejaar. 

5. Selecteer de juiste groep en de klasgroep waaraan je werd toegewezen.  

6. Kies voor welke weken je het uurrooster wil oproepen. 
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De lessenroosters verschijnen op je scherm! 

 

2. Uurroosters studenten persoonlijk 

Studenten die opleidingsonderdelen uit verschillende fases en verschillende klasgroepen 

combineren, stellen hun uurrooster samen via ‘studenten persoonlijk’. 

Volg je alle OPO’s in dezelfde fase en klasgroep? Ga dan naar ‘uurroosters studenten’ (zie 

p1). 

1. Open de roosters via roosters.ucll.be. 

Je kan rechtstreeks via deze link gaan of via intranet.ucll.be. Na inloggen kan je hier 

doorklikken op ‘onderwijs’ en ‘Lesroosters’. Daar vind je ook deze link naar de 

roosters. 

 

 

 

2. Klik in de menubalk op ‘Studenten persoonlijk’. 

3. Selecteer in de keuzelijst ‘Academiejaar’ het passende academiejaar. 

4. Klik rechts op ‘Bewerk modules’ 
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5. Selecteer de juiste ‘Groep’ en daarna verschijnt een lijst met alle 

opleidingsonderdelen van deze groep in volgorde van OPOcode.  

6. Zoek eerst in je ISP bij elk opleidingsonderdeel bij welke reeks je werd ingedeeld. 

Dit vind je in je ISP door te klikken op het icoontje van een evenementboeking 

 waarna volgende ‘pop up’ verschijnt: 

 

De vierde reeks is aangevinkt in dit voorbeeld, het is dus ook bij deze reeks dat 

deze student de lessen moet volgen. De code die je ziet bij reeksinfo moet je 

selecteren in je persoonlijk uurrooster. 
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7. Ga terug naar je persoonlijk uurrooster op het intranet. Aan de rechterzijde van 

elk opleidingsonderdeel staat een keuzelijst. Klik hier voor elk 

opleidingsonderdeel, dat vermeld staat op je ISP, de juiste reeks aan. Dit is de 

reeks die vermeld staat op je ISP bij reeksinfo (zie punt 6).  

 

8. Druk op de knop ‘Bevestig’, bovenaan de lijst, nadat je voor alle 

opleidingsonderdelen de juiste reeks hebt geselecteerd.   

 

 

LET op: wanneer je opleidingsonderdelen uit verschillende opleidingen moet 

selecteren of je wil je gOPO toevoegen (gemeenschappelijk opleidingsonderdeel) 

klik dan eerst op de knop ‘Bevestig’, alvorens in de keuzelijst ‘Groep’ een 

andere keuze te maken. Als je dit niet doet, worden al je eerder geselecteerde 

opleidingsonderdelen verwijderd! 

9. Het scherm is nu bijgewerkt en toont bovenaan een lijstje met je gekozen 

opleidingsonderdelen. Rechtsboven is de knop ‘Bewerk modules’ gewijzigd naar 

‘Bekijk uurrooster’. Klik op ‘Bekijk uurrooster’. 

 

De gekozen modules zijn nu gelinkt aan je login, telkens je inlogt zie je het 

uurrooster van de door jou gekozen opleidingsonderdelen. Maar er is geen link 

met je ISP! Je moet dit dus opnieuw aanpassen via ‘bewerk modules’ als je je 

ISP aanpast.  

LET OP! Na elke wijziging op je ISP moet je ook je uurrooster opnieuw 

aanpassen via ‘bewerk modules’! 

10. Kies voor welke weken je het uurrooster wil oproepen. 
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