
  

Eerste hulp voor eerstejaars 
 

Hey student pedagogische wetenschappen in spé!!  

Fijn dat je onze website/facebook al gevonden hebt en dus zo ook deze interessante brochure. Wij zijn 

team eerstejaars werking (EJW). Wij gaan proberen om jullie het komende academiejaar wegwijs te 

maken in het leven van een student. Deze brochure is al een begin! Hierin zullen we jullie allerlei 

handige tips,weetjes, plekjes,… verklappen. Als je deze brochure hebt gelezen ben je ongetwijfeld klaar 

voor de start van jouw eerste academiejaar aan de KU Leuven voor de tofste richting die er is        

Laten we beginnen!  

 

Wie is en wat doet de pedagogische kring?  

De Pedagogische Kring is een vereniging voor en door studenten Pedagogische Wetenschappen aan 

de KU Leuven. Concreet wil dat zeggen dat we met een dertigtal enthousiaste toekomstig pedagogen 

ons uiterste best doen om er voor iedere student een geslaagd academiejaar van te maken. We vinden 

het zeer belangrijk om onze studenten te vertegenwoordigen op vlak van onderwijs (zowel op 

universiteitsbreed, facultair en opleidingsniveau). Daarnaast zorgen we voor een breed aanbod aan 

activiteiten, zoals een galabal, lezingen, cantussen, enzovoort! Om dit te organiseren, bestaan we uit 

verschillende werkgroepen die elk een andere functie hebben.  

Volg zeker onze facebookpagina of instagram (@Pedagogische kring Leuven) zodat je geen enkele 

activiteit mist!  

 

Eerstejaars Werking  

Wij, de eerstejaars werking, gaan komend academiejaar ons uiterste best proberen doen om jullie 

wegwijs te maken aan de KU Leuven en in de stad Leuven en als student zijnde.  

 

Starten doen we met een traditioneel eerstejaarsweekend dat zal plaatsvinden van 21 tot 23 

september. Op dit weekend kan je voor de start van het academiejaar al eens kennis maken met enkele 

studiegenoten. Op deze manier moet je niet in je eentje stressen op je belangrijke eerste dag. 

 

Verder zullen we ook de allereerste dag wat meer vormgeven en jullie rondleiden in onze mooie 

studentenstad. Uiteraard zijn we er ook voor jullie na de eerste dagen en zullen we doorheen het 

jaar ook nog tal van activiteiten organiseren.  



  
 

Sociale media  

Zoals je al gelezen hebt kan je ons vinden op facebook maar ook op Instagram en op onze eigen 

website natuurlijk.  

Check it out!!   

 

https://www.facebook.com/pedagogischekring/  

 

 

https://www.instagram.com/Pedagogischekring/?fbclid=IwAR3HhOBkfvGhIF

hW7xNSj-oFCWw4t4dNZEf3iWj94ksssZ7XTJiPO0niDYc  

 

https://pedagogischekringleuven.com/  

 

Oke nu dat je ons al wat beter kent kunnen we beginnen met de studieshizzle…  

 

Boeken en studiemateriaal  

Je boeken en andere studiemateriaal kan je op drie verschillende manieren 

aankopen. Let op we raden je aan om de eerste les van elk vak af te wachten, de 

prof zal dan het studiemateriaal overlopen.  

● Optie 1:  

Onze eigen cursusdienst ook wel CUDI genoemd. Deze wordt door de 

pedagogische en psychologische kring opengehouden en daar vind je al 

jouw boeken!  

Met een lidkaart van de kring zelf krijg je op al jouw boeken korting 

alsook op onze activiteiten. Zeker de moeite waard dus om dit aan het begin van het 

academiejaar aan te kopen 😉  

Openingsuren kan je checken op de facebook  van de CUDI  

 https://www.facebook.com/cudippw/  

⮚ Waar: Aan het VHI (Van Den Heuvelinstituut)  

 

 

 

https://www.facebook.com/pedagogischekring/
https://www.instagram.com/Pedagogischekring/?fbclid=IwAR3HhOBkfvGhIFhW7xNSj-oFCWw4t4dNZEf3iWj94ksssZ7XTJiPO0niDYc
https://www.instagram.com/Pedagogischekring/?fbclid=IwAR3HhOBkfvGhIFhW7xNSj-oFCWw4t4dNZEf3iWj94ksssZ7XTJiPO0niDYc
https://pedagogischekringleuven.com/
https://www.facebook.com/cudippw/


  
● Optie 2:  

De ACCO, dit is een boekenwinkel waar de meeste handboeken ook verkocht worden. Let op 

niet alles zal je hier terugvinden dus check zeker goed welke boeken je nodig hebt!  

ACCO werkt met een ACCO aandeel kaart. Deze kaart is levenslang geldig en betaal je 

eenmalig maar krijg je wel levenslang korting op je boeken!  

⮚ Waar: Er zijn in Leuven 3 Acco Winkels en je kan ze op de volgende adressen 

terugvinden:   

- Maria Theresiastraat 2-4 (Leuven centrum)  

- Celestijnenlaan 200P (Heverlee) 

 

● Optie 3:  

Last but not least je kan je boeken ook tweedehands aankopen. Dit kan je doen door contact 

op te nemen met een ouderejaars student of door op de facebook pagina van de 

tweedehandsboekenverkoop eens een kijkje te nemen.  

Er zullen indien mogelijk ook verkoopmomenten plaatsvinden voor tweedehands boeken.   

⮚ https://www.facebook.com/groups/399275890731103  

 

 

 

De PBIB, Agora en andere bibliotheken 

Studeren zal je de komende jaren veel moeten doen, dit doet iedereen op zijn eigen manier en op zijn 

eigen studieplek. Vele studenten hebben graag een beetje sociale druk rondom hen tijdens het 

studeren. Als je ook zo iemand bent moet je zeker eens kennismaken met de universiteitsbibliotheken. 

Elke faculteit heeft zijn eigen bib met uiteraard literatuur voor die bepaalde faculteit maar naast 

boeken uitlenen kan je hier ook studeren. Bovenop alle bibliotheken die de KU Leuven aanbiedt is er 

ook een leercentrum, Agora. Hier vind je geen literatuur en kan je enkel terecht om te leren. In Agora 

kan je ook lokaaltjes reserveren voor groepswerken of om gezellig met je vrienden afgescheiden van 

de rest te leren.  

Vergeet zeker je studentenkaart niet als je deze eens een bezoekje zou gaan brengen, enkel met je 

studentenkaart kan je binnen.  

⮚ Pbib: VHI  

⮚ Agora: sociale campus  

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/399275890731103


  
De Alma 

Heb je na de les of tijdens het leren een hongertje of wil je goedkoop eens iets 

gaan eten samen met je vrienden? Dan moet je naar de Alma. Alma is het 

studentenrestaurant waar je terecht kan voor een warme maaltijd, broodjes, 

soep en dessertjes aan studentenprijzen.  

Deze studentenrestaurants vind je op verschillende plaatsen in Leuven. Er is dus 

altijd eentje bij jou in de buurt. Gewoon even opzoeken waar je terecht kan.  

Vergeet ook hier niet je studentenkaart mee naar toe te nemen want dan krijg 

je nog een beetje korting!  

 

Leuven  

Nadat je buikje goed gevuld is kan je nog eens een wandeling maken door onze mooie studentenstad. 

Want wees nu eerlijk Leuven is prachtig! Er zijn verschillende verborgen en minder verborgen pareltjes 

te vinden in onze stad.  

Laten we beginnen bij het stadspark. Een leuke plaats voor 

een gezellige drink of picknick met je vrienden maar ook 

ideaal om je hoofd even leeg te maken en er even alleen 

rond te wandelen en te genieten.  

Dan is er ook nog het Dijlepark. Dit is een verborgen klein 

parkje dat je ook zeker eens gezien moet hebben. Wil je 

liever niet in de drukte zitten als je afspreekt of heb je een 

tête à tête…, hier is meestal niet veel volk waardoor je 

minder kans hebt om gestoord te worden.  

Het Sluispark daarentegen is dan vaak weer the place to be 

voor een avond drink met vrienden!  

PS voor de sportievelingen onder jullie ga eens naar het park 

van de abdij Keizersberg! Het is een beetje omhoog stappen 

maar ECHT de moeite waard! Prachtig panoramisch uitzicht 

over Leuven!!  

Naast alle parkjes zijn er natuurlijk ook veel leuke terrasjes van cafés en restaurantjes.  

Ongetwijfeld heb je wel al gehoord van de oude markt. De langste toog ter wereld. Jaja je leest het 

goed, de terrassen op de oude markt vormen samen de langste toog ter wereld. Daar mogen we toch 

een klein beetje trots op zijn!  



  
Dan is er nog de Muntstraat, een klein smal straatje waar je een heleboel restaurantjes terugvindt. 

Zeer gezellig om hier eens iets te eten! (Let op je mag in deze straat niet fietsen!!) Let daar trouwens 

altijd mee op! In Leuven zijn er verschillende straten waar je niet mag fietsen! Kijk dus de eerste weken 

goed naar de verkeersborden! De Leuvense politie is ZEER streng, let dus op met wat je doet en 

gedraag je als een engeltje in het verkeer.  

Uiteraard kan je ook nog op vele andere plaatsen een hapje en een drankje verkrijgen en zijn zeker 

allemaal de moeite waard!  

 

Uitgaansleven  

Naast al dat leren moet je soms natuurlijk ook alle remmen kunnen losgooien en eens uit je dak durven 

gaan! Daar is het uitgaansleven in Leuven echt ideaal voor! 

De goeie plekjes moet je zelf maar eens ontdekken maar de gekende ‘fakbars’ kunnen je hier misschien 

wel een handje mee helpen!  

In een fakbar kan je altijd terecht om eens goed los te gaan. De drank 

is hier goedkoop en er mogen alleen maar studenten binnen. Je hebt 

dus wel je studentenkaart nodig om binnen te mogen!  

Er zijn verschillende fakbars over Leuven verspreid, zo is er ‘De 

Recup’, ‘HDR’ en ‘Politika’ Deze drie vind je naast elkaar in de 

Tiensestraat. Verder zijn er ook nog ‘Dulci’, ‘Fakbar Letteren’, ‘Docs’ 

…  

Feesten kan je ook op de oude markt. Ook dit heeft zijn charmes maar hou er rekening mee dat dit op 

het einde van de avond vaak iets duurder kan zijn dan in een fakbar.  

 

 

 

Sport  

Na al dat eten en uitgaan en de hele tijd voor jouw boeken te zitten kan het ook eens fijn zijn om jouw 

hoofd leeg te maken en eens te gaan sporten.  

Met de sportkaart van de KU Leuven (deze vraag je aan bij jouw inschrijving of aan het 

sportsecretariaat voor maar €20) heb je toegang tot een zeer breed sportaanbod. Je kan je samen met 

vrienden of gewoon alleen inschrijven voor heel veel verschillende sporten. Het voordeel aan deze 

kaart is dat je vanalles kan uitproberen en zoveel kan gaan als je wil!  



  
 

Wil je liever gaan fitnessen, dat kan maar daarvoor koop je 

bovenop je sportkaart ook nog een fitnesskaart. (ook aan heel 

goedkope prijzen)  

Alle info hierover vind je op de website van UNIV-FIT.  

 

Klein weetje trouwens UNIV-FIT heeft een volledig nieuwe 

fitness met nieuwe toestellen sinds juni 2021.  

 

 

Nu je dit allemaal hebt gelezen ben je zeker klaar om te starten aan je nieuwe hoofdstuk!!  

Wij, EJW en de voltallige Pedagogische Kring, wensen je veel succes met de start van dit nieuwe 

belangrijke deel in je leven. We hopen dat we jou snel op een van onze activiteiten mogen ontmoeten 

en dat je snel je draai hier in het mooie Leuven zal vinden! 

Als je nog vragen zou hebben mag je ons altijd een berichtje sturen!!  

Groetjes EJW ;)  

Line Schets 

Merel Van Nieuwenhuyse  

Febe Peeters 

 

  


