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Diepenbeek, juni 2017 
 

Aan ALLE studenten Bachelor in de Orthopedagogie, 
 

VOOR HERINSCHRIJVEN OF HET INZETTEN VAN TOLERANTIES ZIE ZEKER 
ONDERAAN DEZE BRIEF!! 

 
De examens zijn net achter de rug, toch denken we reeds aan volgend academiejaar. 
Om in september goed te starten is het erg belangrijk dat jullie onderstaande informatie zorgvuldig 
doornemen. We verwachten je op de introductie van de opleidingsfase waarin je de meeste 
opleidingsonderdelen opneemt. Je mag meerdere introducties volgen.  
 
Studiegelden, boekenlijsten, vind je op  
https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/start-academiejaar/bachelor-orthopedagogie  
Info betreffende cursusverkoop lees je vanaf 11/09/17 ook via deze link. 
 

Boeken kunnen aangekocht worden op de campus. Standaard Boekhandel voorziet daar een 
aankoopmoment. Je bent uiteraard zelf vrij om naar Standaard Boekhandel te gaan. 
 
Klasindeling. 
Je kan enkel in 1 klas van het eerste, tweede OF derde jaar ingeschreven staan. Studenten die vakken 
van 2 jaren volgen hebben van hun trajectcoach gehoord in welk jaar ze zich moeten inschrijven!  
De eindredactie van de klasindeling blijft de verantwoordelijkheid van de opleiding. Er kunnen nog 
aanpassingen gebeuren omwille van organisatorische redenen! 
Studenten 1BaO die samen in een klas willen zitten kunnen dit doorgeven via 
https://www.ucll.be/2017-2018-bevraging-klasindeling-1ste-jaar-ortho. 
Je mag een keuze maken om met maximum 2 of 3 samen te zitten. Per koppel of trio mag er maar 1 
aanvraag gedaan worden. Tijdens de opstartdag hoor je in welke klas je komt te zitten. 

Studenten 2BaO kunnen zichzelf in een klas inschrijven via 
https://tolapps.kuleuven.be/Tolinto/event/1496770787_gII (je moet ingelogd zijn op Toledo). Deze link 
wordt opengesteld op 12 september (9u) en sluit zich terug op 14/9 (middernacht). (De tool is nu reeds 
beschikbaar maar de inschrijvingen worden nog niet opgeslagen). De definitieve klaslijsten zullen 18/9 
uitgehangen worden.  

Studenten 3BaO kunnen hun klas niet kiezen. Deze samenstelling hangt immers samen met 
reflecterend leren. 18/9 worden deze lijsten uitgehangen.  
 
We wensen jullie een deugddoende vakantie en veel goede moed voor de studenten met een 2e zit. 
 
De jaarverantwoordelijken, 
Karen Goedhuys (1BaO),  
Joëlle Schepers (2BaO),  
Anita Martens (3 BaO) 
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1e jaars:  
 
Donderdag 14 september: 9-15u30 
 

9u: onthaal en klasindeling 
9u30-15u30:  onthaal aula 
                         kennismaking klas  
                         cursusverkoop. (Betaling met bancontact, cash geld wordt niet aanvaard) 
’s Middags picknick meebrengen en samen eten met je klasgroep.  
 
IJP: individuele bestelling cursussen: bestelformulier (vanaf 11/09 op Intranet) digitaal invullen (totale 
prijs wordt automatisch berekend), afdrukken en meebrengen. 
kennismaking opleiding en cursusverkoop (exacte uren worden meegedeeld op startdag). Betaling 
met bancontact, cash geld wordt niet aanvaard. 
 
Vrijdag 15 september  
9-12u: Activiteit SSB A-groep 
13-16u: Activiteit SSB B-groep 
9-12u: B-groep, vrije boekenverkoop op campus Diepenbeek, betaling met bancontact! 
13-16u: A-groep, vrije boekenverkoop op campus Diepenbeek, betaling met bancontact! 
 

Maandag 18 september  
opstart lessen!!! 
16u00-19u00: studentenwelkom UCLL www.ucll.be/welkom 
 

Toekomstige 2e jaars 
 
Maandag 18 september 
9u00: Onthaal aula 
10u00-12u00: opstart natuurweek (2.1-2.4) + forum (2.5-2.8) 
12u00-14u00: cursusverkoop (2.5-2.8) + forum (2.1-2.4) en middagpauze  
14u00-16u00: opstart natuurweek (2.5-2.8) + cursusverkoop (2.1-2.2) 
16u00-19u00: studentenwelkom UCLL www.ucll.be/welkom 
 
Cursusverkoop: zowel voor reguliere 2 Bao studenten als voor IJP-studenten. Betaling met 
bancontact, cash geld wordt niet aanvaard. 
Studenten die het tweede jaar volledig volgen, hoeven GEEN bestelformulier in te vullen. 
IJP-studenten: individuele bestelling cursussen: bestelformulier (ten laatste 13/09 te vinden op 
https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/start-academiejaar/bachelor-orthopedagogie) digitaal 
invullen (totale prijs wordt automatisch berekend), afdrukken en meebrengen. 
Boekenverkoop: 18 en 19/9 van 9 tot 16u. Standaard Boekhandel is aanwezig met een boekenstand 
van de opleiding. Je mag zelf bepalen wanneer je langsgaat. Betaling met bancontact! 
Je bent uiteraard vrij om rechtstreeks zelf boeken aan te kopen. 
 
Dinsdag 19 september: opstart lessen!!! 
    8u30-9u30 cursusverkoop 2.3-2.4  
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Toekomstige 3e jaars 
 

Maandag 18 september 
9u00-9u30: cursusverkoop studenten bachelorproef “oude stijl” (seminarie vorig jaar gedaan) 
9u30-10u30: meet & greet café (uitbouw cafetaria) 
10u30-12u00: cursusverkoop 3ejaars 
10u30-12u00: intro bachelorproef “oude stijl”  
12u30-14u00: intro bachelorproef regulier (jaarvak) 
16u00-19u00: studentenwelkom UCLL www.ucll.be/welkom 
 
Alle derdejaars en IJP-studenten: bestelformulier (ten laatste 13/09 te vinden op 
https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/start-academiejaar/bachelor-orthopedagogie) digitaal 
invullen (totale prijs wordt automatisch berekend), afdrukken en meebrengen! 
Betaling met bancontact, cash geld wordt niet aanvaard. 
 

Boekenverkoop: 18 en 19/9 van 9 tot 16u. Standaard Boekhandel is aanwezig met een boekenstand 
van de opleiding. Je mag zelf bepalen wanneer je langsgaat. Betaling met bancontact! 
Je bent uiteraard vrij om rechtstreeks zelf boeken aan te kopen. 
 

Dinsdag 19 september: opstart lessen!!! 
 
 
 

Studenten met een individueel jaarprogramma (IJP) 
 
Om te zorgen dat de opstart van het nieuwe academiejaar vlot verloopt, is het heel erg belangrijk dat 
elk van jullie tijdig zijn individueel programma van volgend academiejaar samenstelt. 
ALLE trajecten die buiten het reguliere programma vallen dienen opgesteld te worden in 
samenspraak met een trajectbegeleider. Zonder deze bespreking wordt je inschrijving in het KULoket 
niet goedgekeurd. 
 

Ook ouders zijn van harte uitgenodigd op de contactmomenten met de trajectbegeleider. Samen met 
jou kunnen zij ook bij hen terecht met vragen over leerkrediet, tolerantiekrediet, trajectsamenstelling, 
enzovoort. 
 

De trajectbegeleiders vind je in lokaal J003. 
 

Voor wie slaagt in juni, wie reeds toleranties wil inzetten of voor wie nog met vragen of 
onduidelijkheden zit bij het lezen van zijn juni-rapport: maandag 3 juli van 10u-16u 
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In september 
 

vrijdag 8 september 

9u-11u 1A1-1A2-1A3-1A4 

11u-13u 1A5-1A6-1B5-1B6 

14u-16u 1B1-1B2-1B3-1B4 

maandag 11 september 
9u-12u 2.1 - 2.3 - 2.5 - 2.7 

13u-16u 2.2 - 2.4 - 2.6 - 2.8 

maandag 11 september 9u-16u 3BaO 

IJP studenten kunnen kiezen of ze aansluiten bij hun klas van 1, 2 of 3BaO 

 

Studenten die later pas hun traject komen bespreken kunnen via een individuele afspraak bij hun 
trajectcoach terecht. Op van 12 te.m. 18/9 kunnen er echter geen individuele afspraken gemaakt 

worden door de (organisatie van de) opstartdagen.  

 
BRENG VOOR EEN VLOTTE WERKING ZEKER JE RAPPORT EN VOORBEREIDING VAN JE TRAJECT MEE!! 
JE VINDT HET VOORBEREIDINGSDOCUMENT OP https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/start-
academiejaar/bachelor-orthopedagogie  
De trajectbegeleider zal je meedelen tot welke opleidingsfase(n) je behoort. Eenmaal dit duidelijk is 
weet je ook bij welke opleidingsfase je het introductiemoment volgt. 
We verwachten je van harte en wensen je een goede start namens alle docenten en medewerkers ! 
 
 

HERINSCHRIJVEN EN INZETTEN VAN TOLERANTIES 

 

Wees zuinig met je tolerantiekrediet. Doe je 2de zit best mee, je hebt niets te verliezen (je 
behoudt je hoogste cijfer). In september kan je alsnog tolerantie inzetten. Ga eventueel in 
gesprek met je studententrajectcoach! 

 
Studenten die voor alle opleidingsonderdelen slaagden, ontvangen via hun studentenmail een 
uitnodiging voor ‘herinschrijving via het KULoket’. 
Studenten met 2de zittijd ontvangen deze mail na de resultaten van 2de zittijd. 

 
Dus controleer zeker je studentenmail, anders mis je deze berichtgeving!! 

 
Door herinschrijving is je ISP (individueel studieprogramma) nog niet in orde. In het begin van het 
academiejaar (na de opstartdagen) krijg je via Intranet een bericht om je ISP te controleren en goed 
te keuren. 
 
Indien inloggen niet lukt: support.limburg@ucll.be 
Als je problemen ondervindt bij het invoeren van je traject: ssb.ortho@ucll.be 

 
Studententrajectcoaches Ilse Smits  
els.ulenaers@ucll.be Teamleider 
anita.martens@ucll.be  
silvia.nijns@ucll.be Gert Houben  
joelle.schepers@ucll.be Opleidingshoofd 
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