
 

Welkom in onze opleiding professionele bachelor in de orthopedagogie 

PBa Orthopedagogie 
Instappen in semester 2 

ONLINE INSCHRIJVEN 
https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/hoe-waar-en-wanneer 
 

Je werkt je inschrijving volledig online af door alle gevraagde info in te vullen, een pasfoto en de nodige 
documenten op te laden. Wij verwerken je inschrijving en bezorgen je je studentenkaart, account en andere info 
per e-mail/post  

 

WANNEER VERWACHTEN WE JE OP ONZE CAMPUS? 
De lessen starten op maandag 1 februari 2021 

 

INTRODUCTIE 
Bekijk zeker onderstaande video 

https://kuleuven.mediaspace.kaltura.com/media/Kaltura+Capture+recording+-
+september+14de+2020%2C+2A20A42+pm/1_wmpemu66  

 

VRIJSTELLINGEN 
Denk je vanuit je vorige opleiding in aanmerking te komen voor vrijstellingen, mail dan naar 
Joelle.schepers@ucll.be  

 

WEBSHOP BOEKEN 
Bestel je boeken, cursussen en studiemateriaal via onze webshop. 

https://shop.ucll.be  

 

TE VOLGEN VAKKEN 
Je kan niet alle opleidingsonderdelen van dit semester volgen omwille van volgtijdelijkheden. Dit heeft als gevolg 
dat je één semester langer doet over de opleiding orthopedagogie (3,5 jaar i.p.v. 3 jaar) 

https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/hoe-waar-en-wanneer
https://kuleuven.mediaspace.kaltura.com/media/Kaltura+Capture+recording+-+september+14de+2020%2C+2A20A42+pm/1_wmpemu66
https://kuleuven.mediaspace.kaltura.com/media/Kaltura+Capture+recording+-+september+14de+2020%2C+2A20A42+pm/1_wmpemu66
mailto:Joelle.schepers@ucll.be
https://shop.ucll.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je traject ziet er als volgt uit: 

Voor de A en B klassen 

Je volgt dit jaar de opleidingsonderdelen: 

- Psychologie 

- Welzijn in beweging 

- LT2: ‘groeiende professional 1’ 

 

1A 

/ 
1B 

Pedagogie 6 Algemene 
Orthopedagogie 

6 Psychologie 6 Welzijn in 
Beweging 

6 

Recht en 
Maatschappij 

6 Ontwikkelingspsycholo
gie 

6 Cultuursensitief 
handelen 

6 Specifieke 
orthopedagogie 

6 

LT1 ‘Startende professional’ 6 LT 2 ‘Groeiende professional 1’ 6 

Totaal 30 Totaal 3
0 

 

De overige opleidingsonderdelen volg je in het academiejaar 2021-2022. 

Voor de C en D klassen 

Je volgt dit jaar de opleidingsonderdelen: 

- Specifieke orthopedagogie 

- Cultuursensitief handelen 

- LT2: ‘groeiende professional 1’ 

 

 

1C 

/ 
1D 

Algemene 
Orthopedagogie 

6 Pedagogie 6 Welzijn in Beweging 6 Psychologie 6 

Ontwikkelingspsycholo
gie 

6 Recht en 

Maatschappij 

6 Specifieke 

orthopedagogie 

6 Cultuursensitief 

handelen 

6 

LT 1 ‘Startende professional’ 6 LT 2 ‘Groeiende professional 1’ 6 

Totaal 30 Totaal 3
0 

De overige opleidingsonderdelen volg je in het academiejaar 2021-2022 

Ben je benieuwd wat deze opleidingsonderdelen inhouden? Surf voor meer info naar: 
http://onderwijsaanbod.limburg.ucll.be/prev/opleidingen/n/SC_51846572.htm 

Meer informatie nodig? 
Neem contact op met je studenten-en trajectbegeleider.  

Anita.martens@ucll.be (achternaam beginnende met A-D) 

Els.ulenaers@ucll.be (achternaam beginnende met E-L)  

Joelle.schepers@ucll.be (achternaam beginnende met M-S)  

Silvia.nijns@ucll.be  (achternaam beginnende met T-Z)  
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