
Introductiedag 
Revalidatiewetenschappen en 
Kinesitherapie 
Vrijdag 16 september 2022, campus Diepenbeek 

 

Welkom! 
Welkom bij de opleiding REKI. Tijdens de introductiedag maken we jullie graag wegwijs binnen onze 
opleiding. Dit gebeurt reeds in de onderwijsgroepen waarin jullie ook les zullen krijgen.  
 
In het onderwijsconcept van de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van digitale leerpaden. 
Ook tijdens de introductiedag zal dit niet anders zijn. Daarom vragen wij aan iedere student om een 
tablet of laptop evenals oortjes of een koptelefoon mee te brengen. 
 
 

Kennismaking en introductie 
Graag maken we kennis met jullie via een enkele ludieke kennismakingsspelletjes. Op deze manier 
kunnen jullie ook elkaar beter leren kennen. Via een algemene presentatie maken we je dan wegwijs 
in ons onderwijssysteem en in de digitale wereld van de Uhasselt. 
 

Rondleiding 
In je eigen groep nemen we je mee langs een aantal plaatsen: praktijklokalen, restaurant, 
boekhandel. Hier krijg je ook de mogelijkheid tot aankoop van handboeken, blokwijzers en ander 
studiemateriaal. 
 

Leerpad 
Je maakt voor de eerste keer kennis met een digitaal leerpad: hoe is dit opgebouwd, hoe werkt het 
SOFIA platform, … Let wel: er zal nog geen inhoudelijke kennis aangeboden worden in dit leerpad, 
maar wel belangrijke info die jou later van nut zal zijn. Hiervoor heb je dus je laptop en oortjes nodig. 
 

Lunch 
Om de eerste dag vlot te starten voorzien we voor jullie een lekkere lunch met een drankje. Dit hoef 
je dus niet zelf mee te brengen! 
 
 
 
 
 



Programma 
 
Van 10.30u tot 11.00u voorzien we voor alle groepen onthaal. Je krijgt dan een mapje met daarin 
informatie, evenals de toewijzing van je onderwijsgroep. Om 11.00u starten we in groep de 
introductiedag. Deze zal afgelopen zijn rond 16.00u. 
 
Onderstaand kan je per groepje een meer gedetailleerd programma terugvinden. 
 
 

 Kennismaking Introductie Lunch Rondleiding Leerpad 

      

Groep A 11.00 -12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

Groep B 11.00 -12.00 14.00-15.00 13.00-14.00 12.00-13.00 15.00-16.00 

Groep C 11.00 -12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 15.00-16.00 14.00-15.00 

Groep D 11.00 -12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

Groep E 11.00 -12.00 14.00-15.00 13.00-14.00 12.00-13.00 15.00-16.00 

Groep F 11.00 -12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 15.00-16.00 14.00-15.00 

Groep G 11.00 -12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

Groep H 11.00 -12.00 14.00-15.00 13.00-14.00 12.00-13.00 15.00-16.00 

Groep I 11.00 -12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 15.00-16.00 14.00-15.00 

 
Graag tot dan! 

 

 
 

 


