
 

 

 

Informatie voor studenten die in februari 2020 starten aan de opleiding ‘Bachelor 
in de orthopedagogie’. 
 

Beste student,  

 

Fijn dat je overweegt om je in te schrijven in onze opleiding ‘bachelor in de orthopedagogie’. 

 

Je twijfelt nog over je studiekeuze?   

 

1. Surf naar https://www.ucll.be/studeren/professionele-bachelors/orthopedagogie 

Hier vind je alle informatie over onze opleiding. 

 

2. Wens je een persoonlijk gesprek? Mail je (toekomstige) studenten-en trajectcoach.  

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) 

 

Je hebt beslist om je in te schrijven voor de opleiding ‘bachelor in de orthopedagogie’. 

Een goede keuze!  

 

Je inschrijven kan op volgende manier: 

1. Online voorinschrijven  

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

Enkel studenten die voor de eerste keer inschrijven aan UC Limburg of studenten die zich opnieuw inschrijven na een 

studieonderbreking moeten zich voorinschrijven. 

 

2. Definitief inschrijven 

Voor de definitieve inschrijving kom je naar ons studentensecretariaat (M002), gelegen op de campus Diepenbeek, Agoralaan 

gebouw B bus 1, 3590 Diepenbeek. 

Het secretariaat is elke werkdag open van 9u tot 16u30. Uitgezonderd op woensdag van 9u tot 12u.  

Donderdag 30/01 en vrijdag 31/01 is het secretariaat eveneens gesloten. 

 

Wat moet je meebrengen? 

- Je identiteitskaart. 

- Voor wie op kot gaat: kopie van je huurcontract. 

- Je diploma secundair onderwijs (indien je dit behaald hebt vóór 2000 of indien je dit behaalde buiten de Vlaamse 

gemeenschap, bij de Examencommissie van de Vlaamse gemeenschap of via een Centrum voor 

volwassenenonderwijs). 

 

Tijdens je inschrijving vertelt de studentensecretaris in welke klasgroep je zit. 

 

Wanneer verwachten we je op onze campus? 

De lessen starten op dinsdag 4 februari 2020! 
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Welke vakken zal je volgen?  

 

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) 

 

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 Ontwikkelingspsychologie 

 

6 Cultuursensitief 

handelen 

6 Specifieke 

orthopedagogie 

6 

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

Totaal 30 Totaal  30 

 

De overige opleidingsonderdelen volg je in het academiejaar 2020-2021:  

Pedagogie, recht en maatschappij, algemene orthopedagogie, ontwikkelingspsychologie, leerteam startende professional, 

cultuursensitief handelen en specifieke orthopedagogie. 

 

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 

Ontwikkelingspsychologie 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 30 

De overige opleidingsonderdelen volg je in het academiejaar 2020-2021  

Pedagogie, recht en maatschappij, algemene orthopedagogie, ontwikkelingspsychologie, leerteam startende professional, 

welzijn in beweging en psychologie. 

 

Ben je benieuwd wat deze opleidingsonderdelen inhouden? Surf voor meer info naar:  

http://onderwijsaanbod.limburg.ucll.be/prev/opleidingen/n/SC_51846572.htm 
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Heb je nood aan een introductie in de opleiding? 

Tijdens deze introductie krijg je alle praktische informatie over de opleiding: 

- Waar vind je alle noodzakelijke informatie? (toledo, intranet….) 

- Wat is het OER? 

- Hoe interpreteer je, je lessenrooster? 

- Wie is wie? 

- Rondleiding op de campus 

- … 

 

De introductie zal doorgaan op maandag 27 januari om 13U00. We verzamelen aan het onthaal van onze campus (M002). 

Om je hiervoor in te schrijven, mail je naar  silvia.nijns@ucll.be  

 

Vrijstellingen? 

Denk je vanuit je vorige opleiding in aanmerking te komen voor vrijstellingen, mail dan naar silvia.nijns@ucll.be  

 

Handboeken en ander cursusmateriaal. 

 

Volgende handboeken koop je zelf aan:   

Voor de klassen 1A en 1B 

OPO ISBN Handboek Prijs 
Welzijn in 
beweging 1 9789043019286 

Skills Overleggen en samenwerken. Schat, T. (2011).  
Amsterdam: Pearson Education.  28,95 

Psychologie 1 9789046900109 

 
 
Palet van de psychologie.Rigter, J. (2014). Bussum: 
Coutinho.  34,95 

 

Voor het opleidingsonderdeel leerteam groeiende professional 1 moet er geen handboek kopen.  

In de standaard boekhandel te Hasselt, krijg je 6%  studentenkorting mits het voorleggen van je studentenkaart. 

Kijk ook eens op onze valve, misschien zijn er wel medestudenten die hun handboeken verkopen…. 

 

Voor de klassen 1C en 1D 

Voor de opleidingsonderdelen specifieke orthopedagogie, cultuursensitief handele en leerteam ‘groeiende professional 1’ 

moeten er geen handboeken worden aangekocht 

 

Cursusmateriaal 

Cursussen worden enkel online aangeboden en kunnen terug gevonden worden in de Toledo-modules. 

 

Verhuis 

Vanaf academiejaar 2020-2021, gaan de meeste lessen door op onze campus aan de Oude Luikerbaan te 

Hasselt. 

 

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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