
START ACADEMIEJAAR 2019-2020 – INTRODUCTIEDAGEN 
Het academiejaar start officieel op maandag 16 september 2019. We verwachten je dan op de Campus in Diepenbeek, 

Agoralaan gebouw B. 

Tijdens deze opstartweek maak je als nieuwe eerstejaarsstudent kennis met je medestudenten en je docenten. We ma-

ken je wegwijs op de campus en vertellen je alles wat je moet weten over jouw opleiding. We zorgen ervoor dat je een 

goede start kan nemen. Kortom: niet te missen. 

Bekijk het volledige programma van deze startdagen op www.ucll.be/start. 

CURSUSSEN EN BOEKEN 
Voor je opleiding heb je natuurlijk cursussen en handboeken nodig. Je kan deze aankopen op de campus bij de start van 

het academiejaar. De verkoop is geïntegreerd in de planning van de introductiedagen, zie www.ucll.be/start. 

STUDENTENTRAJECTCOACH 
Elke student krijgt een studententrajectcoach toegewezen. Deze coach is je aanspreekpunt voor alle vragen die opduiken 

in verband met je studietraject, zowel bij de start als later. Tijdens deze week ontdek je wie je studententrajectcoach zal 

zijn.  

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 leer-

stoornis kunnen faciliteiten krijgen. Meer info op www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/studeren-

met-een-erkend-statuut/studeren-met-een.  

VRIJSTELLINGEN  

Denk je dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen? Via ssb.ortho@ucll.be kom je te weten hoe je ze kan aanvragen.  

GROEPSINDELING—CARPOOLING 
Wil je carpoolen met een medestudent? Dan proberen wij je in eenzelfde onderwijsgroep in te delen. Kijk hiervoor op 

www.ucll.be/start hoe je dit in orde kan brengen tegen uiterl ijk 30 augustus. Indien je later dan deze da-

tum inschrijft, vragen we je om dit zo snel mogelijk na je inschrijving in orde te brengen. De groepsindeling wordt vanaf 

donderdag 12 september via mail gecommuniceerd. Activeer daarom je ucll-mailadres vanaf de dag na inschrijving! 

MEER INFORMATIE 
Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder: bellen kan naar +32 (0)180 700, mai-

len naar welzijn.diepenbeek@ucll.be. 

Welkom! Je bent definitief ingeschreven voor de opleiding Bachelor in de orthopedagogie 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 snel! 
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Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Ga naar www.ucll.be/start voor de meest recente updates. 

http://www.ucll.be/start

