
Informatie voor studenten die na 2de zit niet geslaagd zijn op alle examens of 
voor studenten met een individueel traject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omwille van het coronavirus, zijn de studievoortgangsmaatregelen aangepast. 

https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-de-orthopedagogie-dag-
diepenbeek/opleiding/coronavirus-veelgestelde-vragen-mbt-oer-materie-voor-studenten 

  

Op maandag 14 september en dinsdag 15 september bespreken we je 
traject. 

Je maakt een online afspraak:  

Anita Martens (A-D) 

https://appointmentplanner.ucll.be/happening/rPsmOIii#TimeBlock17050 

Els Ulenaers (E-L) 

https://appointmentplanner.ucll.be/timeblock/happening/13915 

Joëlle Schepers (M-S) 

https://appointmentplanner.ucll.be/happening/UWG2e5dc#TimeBlock17046 

Silvia Nijns (T-Z)  

https://appointmentplanner.ucll.be/happening/H3IDmAQr#TimeBlock17172  

Breng je  ISP in orde voor 11 oktober 2020 

Je mailt je gekozen traject  terug naar je trajectcoach. Je 
laat duidelijk weten dat je akkoord bent met dit voorstel. 

Indien nodig, zet je je tolerantie in (voor 18 september 
2020!) 

 

Nadat je je klas kent, breng je zo snel als mogelijk je ISP in 
orde. (ISP in orde brengen) Je hebt hiervoor tijd tot 
uiterlijk 11 oktober 2020! 

Je hebt de mail ontvangen en het voorgesteld traject is heel 
duidelijk! Je hebt geen verdere vragen meer en je weet wat 
je nu moet doen! 

Je trajectcoach stelt voor jou het best mogelijke traject op. Zet voorlopig nog geen tolerantie in. Wacht op advies van je trajectcoach. 

Je trajectcoach mailt een voorstel tussen 7/09/2020 en 11/09/2020. Hou je mailbox dus goed in de gaten! 

Wil je weten hoe je traject tot stand is gekomen?  Bekijk dan de trajectregels 

Zit je nog met vragen, twijfels, bedenkingen m.b.t. je traject? 

https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-de-orthopedagogie-dag-diepenbeek/opleiding/coronavirus-veelgestelde-vragen-mbt-oer-materie-voor-studenten
https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-de-orthopedagogie-dag-diepenbeek/opleiding/coronavirus-veelgestelde-vragen-mbt-oer-materie-voor-studenten
https://appointmentplanner.ucll.be/happening/rPsmOIii#TimeBlock17050
https://appointmentplanner.ucll.be/timeblock/happening/13915
https://appointmentplanner.ucll.be/happening/UWG2e5dc#TimeBlock17046
https://appointmentplanner.ucll.be/happening/H3IDmAQr#TimeBlock17172


Trajectregels 

Tijdens het opstellen van een traject, moeten we ons houden aan heel wat regels.  

- Je moet minstens 27 studiepunten opnemen om in orde te blijven voor je groeipakket en je studiebeurs. In 
de afstudeerfase kan hiervan afgeweken worden. Voor meer info kijk op www.centenvoorstudenten.be  

- Maximum 66 studiepunten opnemen in één academiejaar (zie regels onderwijs-en examenreglement)  
- Van zodra je op meer dan 50% van je OPO’s bent geslaagd in OF1, mag je OPO’s opnemen uit OF2.  
- Alle OPO’s uit OF1 + stage 2 gevolgd hebben alvorens je de overige OPO’s mag opnemen.  
- Je bent geslaagd voor leerteam groeiende professional 1 alvorens je stage 2 mag aanvatten. 
- Je bent geslaagd voor stage 2, alvorens je stage 3 mag aanvatten 
- Je sluit je opleiding af met stage 3 en je bachelorproef. 

Je studie-efficiëntie 

Je studie-efficiëntie geeft de verhouding aan tussen het aantal opgenomen studiepunten en het aantal studiepunten 
waarvoor je bent geslaagd. 

 Je studie-efficiëntie kan je vinden in het KULoket-studievoortgangsdossier- tabblad studie-efficiëntie- CSE(%) 

Je leerkrediet 

Indien je minder dan 30 punten leerkrediet hebt, neem dan contact op met je trajectcoach.  

Je leerkrediet vind je in je KULoket- studievoortgangsdossier, rechtsboven staat een knop                             of op 
www.studentenportaal.be   

Je tolerantiekrediet 

Je huidig tolerantiekrediet kan je vinden in je KULOKET- studievoortgangsdossier- tabblad tolerantie 

Voorwaarden om tolerantiekrediet in te zetten: 

- Je behaalde een 8 of een 9. 

- Je hebt nog voldoende tolerantiekrediet (modaal traject= 18 tolerantiepunten). 

Je kan geen tolerantiekrediet inzetten op volgende OPO’s:  

- Leerteam groeiende professional 1 
- Stage 2 
- Stage3 
- Bachelorproef 

Wanneer kan je je tolerantie inzetten? 

Tolerantie kan je inzetten in juni en in september. Je tolerantiedossier blijft 15 dagen open na publicatie van je 
resultaten. Ingezette toleranties kunnen niet meer ingetrokken worden. Denk daarom goed na voor je tolerantie 
inzet, bespreek dit met je trajectcoach als je twijfelt!  

Als je herexamens doet, raden we aan om toleranties pas in te zetten in september. De resultaten van deze 
examens kunnen immers invloed hebben op de keuzes die je wil maken. Je kan tolerantie inzetten tot vrijdag 18 
september 2020. 

Je individueel studieprogramma invullen in het KULoket 

Wat moet je doen? waar moet je zijn? Waneer moet je dat doen? 
In je individueel studieprogramma duid je alle 
opleidingsonderdelen aan die je dit academiejaar gaat 
volgen.  
 

Ga naar je KULoket - 
ISP behandelen. 

ISP in orde brengen kan 
pas nadat je door de 
studentenadministratie 
gekoppeld bent aan een 
klasgroep (ten vroegste NA 

http://www.centenvoorstudenten.be/
http://www.studentenportaal.be/


In onderstaande link kan je alle opleidingsonderdelen 
vinden per opleidingsfase 
individueel traject 2020-2021 
 
Iedere student is verplicht zijn ISP (individueel 
studieprogramma) door te sturen. 
Zonder ingevuld en goedgekeurd ISP kan je geen examens 
afleggen, ontvang je geen groeipakket, studiebeurs…. 
 
Hier vind je een handleiding om je ISP in orde te brengen. 
https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-
ucll/pba-de-orthopedagogie-alle-
diepenbeek/opleiding/isp-handleiding-studenten 
 

studenten met een aangepast traject: 
let op! 

 

 evenementboeking 
 
In ieder OPO zie je een evenementboeking.  
Hier staat je vaste klasgroep reeds aangevinkt.  
 
Indien je nog vakken volgt in een andere opleidingsfase of 
in een andere klasgroep zal je voor deze 
opleidingsonderdelen handmatig een evenement 
aanduiden.  
Je trajectcoach zal in je ISP aangeven in welke grote 
klasgroep je moet zit.  
Dit kan zijn: 

- 1A/B 
- 1C/D 
- 2A 
- 2B 
- 3A 
- 3B 

Deze klas vink je aan in je ISP.  
 
Van zodra de uurrooster kenbaar is en je je  exacte 
klasgroep hebt uitgezocht voor het betreffende OPO, laat 
je de juiste klasgroep weten aan Mia.lathouwers@ucll.be. 
 
 

de opstart van het 
academiejaar). 
Via het intranet word je 
nog op de hoogte 
gebracht. 
Nadien maak jij je ISP in 
orde. 
 
 
Je maakt je ISP best zo snel 
als mogelijk in orde, maar 
uiterlijk voor 11 oktober 
2020. 
 

  

https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-de-orthopedagogie-alle-diepenbeek/opleiding/isp-handleiding-studenten
https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-de-orthopedagogie-alle-diepenbeek/opleiding/isp-handleiding-studenten
https://intranet.ucll.be/nl/student/studeren-aan-ucll/pba-de-orthopedagogie-alle-diepenbeek/opleiding/isp-handleiding-studenten
mailto:Mia.lathouwers@ucll.be


Individueel traject 2020-2021 

 

     
Klas  Sem 1 – Blok 1 Sem 1 – Blok 2 Sem 2 – Blok 1 Sem 2 – Blok 2 

OPLEIDINGSFASE 1 
 
1A 
/ 

1B 

Pedagogie 6 Algemene 
Orthopedagogie 

6 Psychologie 6 Welzijn in Beweging 6 

Recht en 
Maatschappij 

6 Ontwikkelingspsych
ologie 

6 Cultuursensitief handelen 
(verplichte aanwezigheid) 

6 Specifieke 
orthopedagogie 

6 

LT1 ‘Startende professional’ 6 LT 2 ‘Groeiende professional 1’ (sem 1/sem2) 6 
Totaal 30 Totaal  30 

 
1C 
/ 

1D 

Algemene 
Orthopedagogie 

6 Pedagogie 6 Welzijn in Beweging 6 Psychologie 6 

Ontwikkelingspsych
ologie 

6 Recht en 
Maatschappij 

6 Specifieke orthopedagogie 6 Cultuursensitief 
handelen (verplichte 
aanwezigheid) 

6 

LT 1 ‘Startende professional’ 6 LT 2 ‘Groeiende professional 1’ (sem1/sem2) 6 
Totaal  30 Totaal 30 

OPLEIDINGSFASE 2 

 
 
2A 

Algemene 
voorbereiding stage 

6 Stage 2* 

(sem 1/ sem 2) 

18  Sociaal ondernemen en 
innoveren 

6 Orthopedagogische 
communicatie  

6 

Orthopedagogie 6 
LT 3 Groeiende 
professional 2* 
(sem 1/ sem 2) 

6 Keuzeruimte 
TACO 

6 (3/3) 

LT 4 ‘onderzoekende professional’ 6 

Totaal 30 Totaal 30 
 
 
2B 

Algemene 
voorbereiding stage 

6 Stage 2* 

(sem 1/ sem 2) 

18 Contextgericht werken 6 Filosofisch en ethisch 
handelen 

6 

Actuele tendensen in het 
werkveld 

6 Jeugd)criminologie en 
psychopathologie 

6 

LT 3 Groeiende 
professional 
2*(sem1/sem 2) 

6 LT 4 Onderzoekende professional 6 

Totaal  30 Totaal  30 
OPLEIDINGSFASE 3 

 
 
3A 

Contextgericht 
werken 

6 Filosofisch en 
ethisch handelen 

6  
Stage 3*(sem 1/ sem 2) 

23 

Actuele tendensen 
in het werkveld 

6 (Jeugd)criminologie 
en 
psychopathologie 

6 

LT 5 Vakbekwame professional 3 

Bachelorproef 10 
Totaal 27 Totaal 33 

 
3B 

Sociaal 
ondernemen en 
innoveren 

6 Orthopedagogische 
communicatie 

6  
Stage 3*(sem 1/ sem 2) 

23 

Orthopedagogie 6  

Keuzeruimte 
TACO 

6 (3/3)  

LT 5 Vakbekwame professional 3 
Bachelorproef 10 

Totaal 27 Totaal 33 
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