Hoe lees ik mijn lesrooster?

1. Voor Wie?
Bovenaan de pagina staat de naam van de studentengroep die je gekozen hebt.
Daaronder staat de geselecteerde week, of wekenreeks, met begindatum en einddatum van de
betrokken week of weken.
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2. Wat?
In het rooster staat de naam van de lesactiviteit, gevolgd door de werkvorm HOC (hoorcollege) of
WPO (werkcollege, practicum, oefeningen).

De afkorting WS staat voor werkstudenten:
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3. Wanneer? Waar? Wie geeft de les?
Zie afbeelding onderaan bij de volgende info.
Afkorting dagen staat bovenaan.
Tijdsaanduiding staat links per half uur, en wordt hernomen in het lesblok (hier 10:00 12:00).
Onder de naam van de lesactiviteit staat het lokaalnummer (hier: B.0.31, gebouw B, gelijkvloers (0)
lokaal 31. De ligging van de gebouwen vind je via de campusplannen
•
•
•

Etterbeek-Pleinlaan http://www.vub.ac.be/campus/brussels-humanities-sciencesengineering-campus
Jette http://www.vub.ac.be/campus/brussels-health-campus
Anderlecht http://www.vub.ac.be/campus/brussels-technology-campus

Rechts van het lokaalnummer staat de capaciteit (hier 80 plaatsen).
Rechts van de capaciteit van het lokaal staat het wekenpatroon waarin deze lessenreeks gegeven
wordt (hier van weken 22 tot en met 29, en van weken 32 tot en met 36).
Meer info over de lesweken en de jaarindeling vind je via
http://www.vub.ac.be/academische-kalender

Onder het lokaalnummer staat de naam van de docent die deze les geeft
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Korte mededelingen staan rechts van de docent:

Lokalen van locatie U-Square worden voorafgegaan door Usq:
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Lokalen gelegen aan de Pleinlaan worden voorafgegaan door PL en het gebouwnummer 5, 9 of 11:

Leslokalen op de Brussels Health Campus in Jette worden voorafgegaan door de letter “J”:

Lokalen op de Brussels Technology Campus aan de Nijverheidskaai in Anderlecht worden
voorafgegaan door het woord “Kaai”:
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Lokalen in het centrum van de stad in het kader van weKONEKT.Brussels:
http://www.vub.ac.be/konekt/#over-wekonekt
Via een extra tekstveld rechts van de naam van de docent wordt het adres waar het gebouw zich
bevindt vermeld:
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