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BACHELOR EN MASTER IN DE 
BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

De bacheloropleiding biomedische wetenschappen heeft het profiel van de biomedicus scherper 
gedefinieerd. Vanaf september 2015 start de opleiding dan ook met een vernieuwd curriculum binnen 

een nieuwe indeling van het academiejaar. Maar wat betekent dat concreet? En wat zijn de voordelen?
www.uhasselt.be/biomedische-wetenschappen 



EERSTE BACHELORJAAR in de biomedische wetenschappen

KWARTIEL 1

Week 1-8

Celbiologie 9

Biomoleculen 6

Week 9-10

Studieperiode en examens

KWARTIEL 2

Week 1-8

Genetica en genomica 10

Statistiek in genetica 4

Vaardigheidsonderwijs 1

Week 5

Kerstvakantie

Week 9-10

Studieperiode en examens

Lesvrije week

KWARTIEL 3

Week 1-8

Functionele morfologie 10

Biofysica 4

Vaardigheidsonderwijs 1

Week 7

Paasvakantie

Week 9-10

Studieperiode en examens

KWARTIEL 4

Week 1-8

Celfysiologie 10

Chemische homeostase 4

Vaardigheidsonderwijs 1

Week 9-10

Studieperiode en examens
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Een biomedicus werkt mee aan de gezondheidszorg van de toekomst!
Als biomedicus heb je een klare kijk op hoe je de gezondheid van de mens kan verbeteren. Vanuit je wetenschappelijke expertise 
speur je naar het ontstaan van ziekten en denk je na over het voorkomen ervan. Tegelijkertijd ben je een innovator: je zoekt naar 
nieuwe manieren van preventie, diagnose en therapie. Jij vervult immers een brugfunctie in de gezondheidszorg (preventie, diag-
nose en therapie), niet alleen tussen artsen en zorgverleners maar ook tussen chemici,  biochemici, fysici, ingenieurs, genetici…

WAT HOUDT DE NIEUWE INDELING VAN HET 
ACADEMIEJAAR CONCREET IN VOOR JOU?
Het eerste en het tweede bachelorjaar zal opgedeeld worden 
in 4 kwartielen. Een kwartiel bestaat uit 10 weken: 8 leswe-
ken gevolgd door 2 studie- en examenweken. Je krijgt dus 
een snelle terugkoppeling. Na het tweede kwartiel is er een 
lesvrije week. In het derde bachelorjaar wordt er overgescha-
keld naar een semesterindeling om studeren in het buitenland 
te bevorderen.

WORDT ER DAN NOG MET 
GEÏNTEGREERDE BLOKKEN GEWERKT? 

Ja, natuurlijk!

In het nieuwe curriculum wordt – net zoals in het huidige curri-
culum –  uitgegaan van geïntegreerde blokken (geïntegreerde 
onderwijspakketten, thematische groepering van lesweken).

Per kwartiel zijn er twee blokken: 

• een blok dat sterk biomedisch georiënteerd is

• een kleiner ondersteunend blok met basiswetenschappen 
   zoals chemie, fysica en wiskunde (statistiek)

De twee blokken zullen sterk op mekaar afgestemd zijn. Het 
ondersteunende blok levert immers just in time de basiskennis 
die nodig is voor het grotere biomedische blok.  De blokken 
hebben wel elk hun eigen studiepunten, studieleidraad en 
eigen examen.

HOE ZIET HET CURRICULUM VAN HET 
EERSTE BACHELORJAAR ERUIT?

Wat doet een biomedicus?



WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE NIEUWE AANPAK VOOR JOU?
• Door het vernieuwde curriculum krijg je een beter beeld van de rol van de biomedicus in de gezondheidszorg van de toekomst.

• De inhoud van de basiswetenschappen staat nog meer in functie van wat er binnen het biomedische blok aan bod komt.

• Je krijgt al na 8 lesweken examens gevolgd door snelle feedback. Jouw leerproces kan dus al in een vroeg stadium 
 bijgestuurd worden. 

• Vanaf het eerste bachelorjaar zijn in de opleidingsonderdelen inspirerende gastlessen voorzien door sprekers uit het 
 beroepsleven. 

• De werkdruk wordt gelijkmatig over het academiejaar gespreid door het invoeren van de kwartielen. In het eerste kwartiel van
 het eerste bachelorjaar zal de studiebelasting ook wat lager liggen. Zo kan je wat meer tijd nemen om te leren hoe je de leerstof
 het best kan verwerken.

• Het ruime aanbod aan stage blijft behouden:
- In je derde bachelorjaar loop je 8 weken stage
- In je eertse masterjaar loop je een juniorstage van 10 weken
- In je tweede masterjaar loop je een seniorstage van 30 weken – onderzoeksstage

• Het is eenvoudiger om in het 3de bachelorjaar of 1ste masterjaar een volledig semester in het buitenland te studeren. 
 Daarnaast kun je ook voor je junior- en seniorstage naar het buitenland.

“Als biomedicus ben je een cruciale  
schakel in de gezondheidszorg. Je draagt  
bij tot het stellen van de juiste diagnose of  
het effectief behandelen van patiënten.”



Neen. De troeven van de UHasselt blijven behouden! 

Begeleid zelfstandig leren 
Het bachelorprogramma is erop gericht om je zelfstandig te 
leren leren. Niet door je van bij het begin aan je lot over te laten, 
maar door je te begeleiden naar zelfstandig leren. Naarmate je 
verder studeert, neemt de externe sturing dus af en neemt de 
zelfsturing toe. Zo evolueer je naar volledig autonoom leren. 

Veel interactie 
Ons onderwijs zet je aan tot actie! Bij ons geen eenrichtingsver-
keer, waarbij je docent alle antwoorden biedt en jij netjes moet 
reproduceren. Jouw deelname is cruciaal. Je wordt constant 
uitgedaagd om méé te zoeken naar het antwoord op je vragen. 

Verschillende onderwijsvormen 
Aan de UHasselt gebruiken we een mix van onderwijsvormen. 
Naast hoorcolleges krijg je individuele of groepsopdrachten, 
bespreek je de leerstof en gemaakte opdrachten in kleine 
groepen en volg je labo- of oefeningensessies. Bovendien loop 
je heel wat stage. 

Snelle evaluatie en feedback 
Tijdens het eerste bachelorjaar heb je al na 8 weken een eerste 
evaluatieperiode met snelle feedback. Zo weet je meteen of het 
goed zit met je studiekeuze en leermethode.

Academische en beroepscompetenties 
Naast de typische academische competenties leer je aan de 
UHasselt van in je eerste bachelorjaar ook al beroepscompe-
tenties. Het zijn de zogenaamde ‘employability skills’. Wie dit 
meekrijgt tijdens de studies, heeft straks een serieuze voor-
sprong bij het zoeken naar een zinvolle en boeiende job.

Begeleiding 
Een voordeel van studeren aan de UHasselt, is dat er een lage 
drempel is tussen jou en je docenten. Vragen over de leerstof? 
Bij de proffen en assistenten kun je tijdens diverse contact-
momenten en colleges terecht voor meer uitleg. Bovendien 
bestaat er voor ieder opleidingsonderdeel een studieleidraad 
met studie-instructies, leerdoelen en zelftoetsen.

Wil je meer weten over je studiemethode en studieplanning, de 
samenstelling van je studieprogramma of je studievoortgang? 
Dan kan je bij de studiebegeleiders terecht. 

Je kan kiezen uit 3 afstudeerrichtingen:

• Klinische moleculaire wetenschappen 
• Milieu en gezondheid 
• Bio-elektronica en nanotechnologie - uniek in Vlaanderen.

Deze masters behandelen actuele thema’s, die aansluiten bij het onderzoek van het Biomedische Onderzoeksinstituut (BIOMED), 
het Centrum voor Milieukunde (CMK), het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec), het Limburg Clinical Research Program 
(in samenwerking met de ziekenhuizen ZOL en Jessa), de Mobile Health Unit, Healthcare innovatie, ... 

Lees er alles over op www.uhasselt.be/Master-biomedische-wetenschappen

Verandert er iets aan het onderwijssysteem?

Ontdek ook onze master Biomedische wetenschappen 
aan de UHasselt!

 Brigitte Gielen

 brigitte.gielen@uhasselt.be

 011 26 85 01

Voor meer info contacteer:


