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Diepenbeek, juni 2018 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE START ACADEMIEJAAR 2018-2019 
 

 
Aan alle studenten Bachelor in de Orthopedagogie 
 
De examens zijn net achter de rug, toch denken we reeds aan volgend academiejaar. 
Om in september goed te starten is het erg belangrijk dat jullie onderstaande informatie zorgvuldig 
doornemen. We verwachten je op de introductie van de opleidingsfase waarin je de meeste 
opleidingsonderdelen opneemt. Je mag meerdere introducties volgen.  
 
Studiegelden, boekenlijsten, vind je op https://www.ucll.be/start 
Info betreffende cursusverkoop lees je vanaf 10/09/18 ook via bovenstaande link. 
 

Boeken kunnen aangekocht worden op de campus. Standaard Boekhandel voorziet daar een 
aankoopmoment. Je bent uiteraard zelf vrij om naar de Standaard Boekhandel te gaan. 
 
Klasindeling. 
Je kan enkel in 1 klas van het eerste, tweede OF derde jaar ingeschreven staan. Studenten die vakken 
van 2 jaren volgen hebben van hun trajectcoach gehoord in welk jaar ze zich moeten inschrijven!  
De eindredactie van de klasindeling blijft de verantwoordelijkheid van de opleiding. Er kunnen nog 
aanpassingen gebeuren omwille van organisatorische redenen! 
 

Je mag een keuze maken om met maximum 2 of 3 samen te zitten. Per koppel of trio mag er 
maar 1 aanvraag gedaan worden.  
Studenten 1BaO die samen in een klas willen zitten kunnen dit doorgeven via 
https://www.ucll.be/2018-2019-klasindeling-1ste-jaar-ortho. 
De klasindeling zal op 11/9/18 a.d.h.v. je studentennummer (je s of r-nummer, gekregen bij 
inschrijving) gepubliceerd worden op https://www.ucll.be/start  
Studenten 2BaO die samen in een klas willen zitten kunnen dit doorgeven via de link op 
https://www.ucll.be/2018-2019-klasindeling-2de-jaar-ortho. Deze link zal 11/9 om 16u open 
gesteld worden nadat de trajectbesprekingen geweest zijn. Op 13/9/18 sluit de link zich om 14u.  
De klasindeling zal op 15/9/18 a.d.h.v. je studentennummer gepubliceerd worden op 
https://www.ucll.be/start  
Studenten 3BaO kunnen hun klas niet kiezen. Deze samenstelling hangt immers samen met 
reflecterend leren. 18/9 worden deze lijsten uitgehangen.  

 
We wensen jullie een deugddoende vakantie en veel goede moed voor de studenten met een 2e zit. 
 
De jaarverantwoordelijken, 
Karen Goedhuys (1BaO),  
Joëlle Schepers (2BaO),  
Margot Heylen (3 BaO) 
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1e jaars:  
 
Donderdag 13 september 
 

A-groep+ C-groep 
8u30: onthaal 
9u00: opstart aula, kennismaking klas & boek- en 
cursusverkoop. (Betaling met bancontact) 

B-groep 
12u00: onthaal 
12u30: opstart aula, kennismaking klas & boek- 
en cursusverkoop. (Betaling met bancontact) 

 
’s Middags picknick meebrengen en samen eten met je klasgroep.  
 
IJP: individuele bestelling cursussen: bestelformulier (vanaf 10/09 op https://www.ucll.be/start) 
digitaal invullen (totale prijs wordt automatisch berekend), afdrukken en meebrengen, betaling met 
bancontact, cash geld wordt niet aanvaard 
 
Vrijdag 14 september  
Intranet, toledo, ISP… momenteel misschien nog onbekende begrippen, maar na deze dag ken je hier 
alles van. Je zal vandaag ook je individuele coach ontmoeten. 
9u30-12u30: A-groep + C1 
13u30-16u30: B-groep + C2 
Sommige klasgroepen zullen nog cursussen en boeken kopen op vrijdag, dit wordt donderdag gemeld. 
 

Maandag 17 september  
opstart lessen!! 
12u00-15u00: studentenwelkom UCLL www.ucll.be/welkom 
 

Toekomstige 2e jaars 
 
Maandag 17 september 
 

2.1-2.4 
8.30-9.30 onthaal aula klas 2.1-2.4 
9.30-10.30 cursusverkoop klas 2.1-2.2 
10.30-12.30 opstart natuurweek 2.1-2.2  
9.30-11.30 opstart natuurweek 2.3-2.4  
11.30-12.30 cursusverkoop klas 2.3-2.4 

2.5-2.8 
12.30-13.30 onthaal aula 2.5-2.8 
13.30-14.30 cursusverkoop klas 2.5-2.6 
14.30-16.30 opstart natuurweek 2.5-2.6  
13.30-14.30 opstart natuurweek 2.7-2.8  
15.30-16.30 cursusverkoop klas 2.7-2.8  

 
12u00-15u00: studentenwelkom UCLL www.ucll.be/welkom 
 
Cursusverkoop: zowel voor reguliere 2 Bao studenten als voor IJP-studenten. Betaling met 
bancontact, cash geld wordt niet aanvaard. 
 
Studenten die het tweede jaar volledig volgen, hoeven GEEN bestelformulier in te vullen. 
 
IJP-studenten: individuele bestelling cursussen: bestelformulier (ten laatste 10/09 te vinden op 
https://www.ucll.be/start) digitaal invullen (totale prijs wordt automatisch berekend), afdrukken en 
meebrengen. 

http://www.ucll.be/
https://www.ucll.be/start
http://www.ucll.be/welkom
http://www.ucll.be/welkom
https://www.ucll.be/start


UC Limburg  - Bachelor in de orthopedagogie 
Campus Diepenbeek Agoralaan Gebouw B bus 7 • 
3590 Diepenbeek 
011 18 07 00 http://www.ucll.be 

 

 

 
 
Boekenverkoop: 18 en 19/9 van 9 tot 16u. Standaard Boekhandel is aanwezig met een boekenstand 
van de opleiding. Je mag zelf bepalen wanneer je langsgaat. Betaling met bancontact! 
Je bent uiteraard vrij om rechtstreeks zelf boeken aan te kopen. 
 
Dinsdag 18 september: opstart lessen!!! 

 
Toekomstige 3e jaars 
 
Maandag 17 september 
 

11-15u UCLL-studentenwelkom op campus Diepenbeek 
Aan het onthaal van ortho kan je een bandje afhalen dat recht geeft op een gratis consumptie.  
 
Dinsdag 18 september 
8u30-9u30: introductie 3BaO & stage 
9u30-10u: we heffen samen het glas 
10u-12u: introductie bachelorproef 
12u: opstart lessen, zie planning in je lessenrooster! 
 
Alle derdejaars en IJP-studenten: bestelformulier (ten laatste 10/09 te vinden op 
https://www.ucll.be/start) digitaal invullen (totale prijs wordt automatisch berekend), afdrukken en 
meebrengen! 
Betaling met bancontact, cash geld wordt niet aanvaard. 
 

Boekenverkoop: 18 en 19/9 van 9 tot 16u. Standaard Boekhandel is aanwezig met een boekenstand 
van de opleiding. Je mag zelf bepalen wanneer je langsgaat. Betaling met bancontact! 
Je bent uiteraard vrij om rechtstreeks zelf boeken aan te kopen. 
 
 

Studenten met een individueel jaarprogramma (IJP-studenten) 
 
Voor studenten met een IJP-traject, lees zorgvuldig het document ‘informatie herinschrijven, 
opstellen trajecten, ISP in orde maken’’. Deze kan je o.a. vinden op https://www.ucll.be/start. 
 
De trajectcoach zal je meedelen tot welke opleidingsfase(n) je hoort. Zo weet je ook welk 
onthaalmoment(en) je mee kan volgen. 
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Herinschrijven, inzetten van toleranties, ISP in orde brengen 
 
Lees zorgvuldig het document ‘informatie herinschrijven, opstellen trajecten, ISP in orde maken’. 
Deze vind je o.a. op https://www.ucll.be/start. 
 
Tip: Wees zuinig met je tolerantiekrediet. Doe je 2de zit best mee, je hebt niets te verliezen (je behoudt 
je hoogste cijfer). In september kan je alsnog tolerantie inzetten. Ga eventueel in gesprek met je 
studententrajectcoach! 
 
Indien inloggen niet lukt: support.limburg@ucll.be 
Als je problemen ondervindt bij het invoeren van je traject mail je je trajectcoach. 
 
 
 

Studententrajectcoaches Gert Houben & Ilse Smits  
anita.martens@ucll.be A-D Opleidingsverantwoordelijken 
els.ulenaers@ucll.be E-L  
joelle.schepers@ucll.be M-S  
silvia.nijns@ucll.be T-Z  
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