BOEKEN- EN SYLLABILIJST VOOR HET EERSTE SEMESTER VAN HET ACADEMIEJAAR 2019-2020:
BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Beste student
Vanaf heden staat de boeken- en syllabilijst van jouw opleiding voor het eerste semester van het
academiejaar 2019-2020 op Toledo en op de website gepubliceerd. Voor de meeste opleidingen is er zowel
een boekenlijst, waarop alle boeken vermeld staan, als een syllabi- of cursussenlijst, waar alle cursussen
op vermeld staan. Deze lijsten dienen door jou afgedrukt en meegebracht te worden naar de verkoop.
Gelieve erop te letten de meest recente lijsten mee te brengen. Om de boeken- en cursussenverkoop vlot
te laten verlopen vragen wij jou vriendelijk om op voorhand de boeken en syllabi die je wenst aan te kopen
in fluo aan te duiden op de lijst. Hou hierbij rekening met de volgende praktische informatie:
1)

Opleidingsfase 1, 2 of 3 betekent studiejaar 1, 2 of 3. Bijvoorbeeld: als je het tweede jaar van een
modeltraject volgt, zal je het studiemateriaal moeten aankopen voor opleidingsfase 2.

2)

Sommige opleidingsonderdelen zijn een keuzevak binnen de door jou gekozen opleiding. Koop alleen
de boeken en syllabi aan voor het keuzevak dat jij effectief zal volgen. Als er ‘Nee’ vermeld staat bij
‘Keuzevak’ dan moet je het boek of de syllabus automatisch aankopen als dat vak opgenomen is in je
studieprogramma.

3)

Vóór sommige titels staat een * vermeld. Dat betekent dat het boek normaliter, binnen het
modeltraject, reeds door jou in een vorige opleidingsfase of voor een ander vak aangekocht werd.
Zorg er dus voor dat je dezelfde boeken geen twee keer aankoopt!
Opmerking: Zelfs wanneer er een recentere uitgave van het boek vermeld staat dan de uitgave die jij
vroeger aangekocht hebt, moet je het boek geen tweede keer aankopen! Je mag uiteraard nog de
oudere uitgave gebruiken.

4)

Sommige titels worden voor verschillende opleidingsonderdelen/vakken gebruikt. Je hoeft deze titels
uiteraard maar één keer aan te kopen.

5)

Studenten die de intentie hebben om voor het eerste semester vrijstellingen aan te vragen, kopen
best nog geen boeken en/of syllabi aan voor deze opleidingsonderdelen. Het is wenselijk om eerst
langs te gaan bij de studie- en trajectbegeleider voor het vastleggen van je studieprogramma, zodat je
exact weet voor welke opleidingsonderdelen je boeken en syllabi dient aan te kopen. De aanvraag
hiervoor dient voor 15 oktober ingediend te worden.

6)

Boeken en syllabi die verkeerd aangekocht werden kunnen teruggegeven/omgeruild worden
onder de volgende voorwaarden:
a) Het boek of de syllabus moet in een perfecte staat zijn, m.a.w. ongebruikt;
b) Het boek of de syllabus moet binnen de drie weken na aankoop en op vertoon van het
kasticket teruggebracht worden.

7)

Studenten die praktijkkledij (cfr. syllabilijst: verplegersbroek, vest, klompen, labojas en stagepak)
moeten aankopen, kunnen deze kledij eveneens aankopen tijdens de boeken- en cursussenverkoop.
Voor de studenten die na de verkoop nog praktijkkledij wensen aan te kopen wordt een tweede
pasdag voorzien op vrijdag 20 september van 11.45 uur tot 15 uur.
Opmerking: Broeken dienen in tweevoud aangekocht te worden, er wordt geadviseerd om de vest in
drievoud aan te kopen. Klompen (niet verplicht aan te kopen), labojassen en stagepakken dienen
slechts één keer aangekocht te worden. De eerstejaarsstudenten van de opleiding voedings- en
dieetkunde dienen voor het eerste semester een keukenschort (jas practicum voedselbereiding) aan te
kopen.

8)

Het studiemateriaal kan enkel met Bancontact betaald worden.

9)

Breng je studentenkaart mee.

