CAMPUS DIEPENBEEK

Bachelor in de ORTHOPEDAGOGIE
WERKEN EN STUDEREN (stuwer)
Welkom! Je bent definitief ingeschreven voor de opleiding Bachelor Orthopedagogie Werken en Studeren op
Campus Diepenbeek. Hieronder vind je alle informatie om je start bij UC Leuven-Limburg optimaal te laten verlopen. We
wensen je alvast een goede start toe en kijken er naar uit om jou te ontmoeten. Tot in september!
Het Orthoteam ‘Werken en studeren’

GEMEENSCHAPPELIJK OPSTARTMOMENT WERKEN EN STUDEREN
Bij (opnieuw) studeren komt heel wat kijken. Omdat goede informatie een goede start mogelijk maakt, willen we jou uitdrukkelijk uitnodigen op het gemeenschappelijke opstartmoment voor alle nieuwe studenten van Werken en Studeren
Limburg. Je bent van harte welkom op donderdag 13 september 2018 van 18u30 tot 19u30 op campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw R, 3590 Diepenbeek.
Inschrijven voor dit opstartmoment doe je door een mail te sturen naar werkenenstuderen.limburg@ucll.be met vermelding ’inschrijven gemeenschappelijk opstartmoment’.

STARTDAG OPLEIDING
We verwachten je op donderdag 13 september van 16u00 tot 20u30 (inclusief gemeenschappelijk opstartmoment) op
Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw R, 3590 Diepenbeek. Tijdens de startdag krijg je praktische en inhoudelijke informatie over de opleiding en leer je je medestudenten kennen.

CURSUSSEN EN HANDBOEKEN
Handboeken kan je aankopen op de campus op donderdag 13 september tussen 14u00 en 16u00. Meer info vind je op
www.ucll.be/start. Cursussen kunnen aangekocht worden vanaf maandag 17 september, elke weekdag vanaf 17u30 en
donderdag vanaf 15u, bij de cursusdienst in de R-blok.

VRIJSTELLINGEN
Denk je dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen? Contacteer trajectcoach Els Ulenaers, els.ulenaers@ucll.be.

STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING
Studeren met een beperking hoeft geen belemmering te zijn in UC Leuven-Limburg. Wij staan voor een inclusief beleid
waar mogelijk. Soms is extra ondersteuning tijdens het studeren wel nodig. Studenten met een functiebeperking of leerstoornis kunnen faciliteiten krijgen. Meer info op www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/studeren-met-eenerkend-statuut/studeren-met-een-functiebeperking.

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

