
 
 

Programma Introductiedagen Bachelor in de Orthopedagogie, 

Klasgroepen A1, A2, A3, A4, A5, A6 

 

Donderdag 13 september 2018 

- 8u30-9u00: onthaal (zie pagina 2 waar je je moet aanmelden) 

- 9u-10u30: Introductie 

Karen Goedhuys, Aula L004 

- 10u45-11u30: Kennismaking in klasgroep 

- Vanaf 11u30: aankoop cursusmateriaal, aankoop handboeken, rondleiding campus en bibliotheek, 

passen T-shirt 

Klasgroep A1 A2 A3 A4 A5 A6 

11u30 rondleiding rondleiding bib T-shirt rondleiding rondleiding 

11u45 cursus handboeken rondleiding rondleiding T-shirt bib 

12u cursus handboeken T-shirt bib lunch lunch 

12u15 T-shirt bib cursus handboeken lunch lunch 

12u30 bib T-shirt cursus handboeken lunch lunch 

12u45         cursus handboeken 

13u         cursus handboeken 

13u15         handboeken cursus 

13u30         handboeken cursus 

13u45         bib T-shirt 
 

 

Vrijdag 14 september 2018 

 

klasgroep A1 A2 A3 A4 A5 A6 

13u00 handboeken cursus         

13u15 handboeken cursus         

13u30-16u30 Info studie- en studentenbegeleiding 

16u30     handboeken cursus     

16u45     handboeken cursus     

 

  



 
Waar meld je je aan voor de introductie? 

Op onderstaande plannetje zie je dat de opleiding Bachelor in de orthopedagogie zich situeert in de P-blok. 

De toegang tot de P-blok bevindt zich aan de zijde van de parking als je binnenkomt via de “inrit voor 

bezoekers”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programma Introductiedagen Bachelor in de Orthopedagogie 

Klasgroepen B1, B2, B3, B4, B5, B6 

 

Donderdag 13 september 2018 

- 12u00-12u30: onthaal (zie pagina 2 waar je je moet aanmelden) 

- 12u30 – 14u00: Introductie 

Karen Goedhuys, Aula L004 

- Vanaf 14u15: kennismaking, aankoop cursusmateriaal, aankoop handboeken, rondleiding campus en 

bibliotheek, passen T-shirt 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

14u15 kennismaking kennismaking T-shirt bib kennismaking kennismaking 

14u30 kennismaking kennismaking kennismaking kennismaking kennismaking kennismaking 

14u45 kennismaking kennismaking kennismaking kennismaking kennismaking kennismaking 

15u00 cursus handboeken kennismaking kennismaking bib T-shirt 

15u15 cursus handboeken rondleiding rondleiding T-shirt bib 

15u30 T-shirt Bib cursus handboeken rondleiding rondleiding 

15u45 bib T-shirt cursus handboeken     

16u00 rondleiding rondleiding bib T-shirt cursus handboeken 

16u15         cursus handboeken 

16u30         handboeken cursus 

16u45         handboeken cursus 
 

 

Vrijdag 14 september 2018 

 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

9u00 handboeken cursus         

9u15 handboeken cursus         

9u30-12u30 Info studie- en studentenbegeleiding 

12u30     handboeken cursus     

12u45     handboeken cursus     

 

  



 
Waar meld je je aan voor de introductie? 

Op onderstaande plannetje zie je dat de opleiding Bachelor in de orthopedagogie zich situeert in de P-blok. 

De toegang tot de P-blok bevindt zich aan de zijde van de parking als je binnenkomt via de “inrit voor 

bezoekers”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programma Introductiedagen Bachelor in de Orthopedagogie 

Klasgroepen C1, C2 

 

Donderdag 13 september 2018 

- 8u30-9u00: onthaal (zie pagina 2 waar je je moet aanmelden) 

- 9u-10u30: Introductie 

Karen Goedhuys, Aula L004 

- Vanaf 10u45: kennismaking klasgroep, aankoop cursusmateriaal, aankoop handboeken, rondleiding 

campus en bibliotheek, passen T-shirt 

Klasgroep C1 C2 
10u45 cursus handboeken 
11u cursus handboeken 
11u15 handboeken cursus 
11u30 handboeken cursus 

11u45 kennismaking kennismaking 

12u kennismaking kennismaking 

12u15 kennismaking kennismaking 

12u30 rondleiding rondleiding 

12u45 T-shirt bib 

13u bib T-shirt 
 

 

Vrijdag 14 september 2018 

13u30-16u30: Info studie- en studentenbegeleiding 

  



 
Waar meld je je aan voor de introductie? 

Op onderstaande plannetje zie je dat de opleiding Bachelor in de orthopedagogie zich situeert in de P-blok. 

De toegang tot de P-blok bevindt zich aan de zijde van de parking als je binnenkomt via de “inrit voor 

bezoekers”  

 

 

 

 

 


