
proefritten

Terwijl de meeloopdagen aan leerlingen de mogelijkheid 
geven om ‘mee te lopen’ met onze studenten tijdens hun 
normale lessen en practica, worden de proefritten op maat 
ingericht voor leerlingen uit het secundair onderwijs met 
speciaal ingerichte hoorcolleges, practica of opdrachten. 

Voor wie: individuele leerlingen derde graad SO. 
Het aantal inschrijvingen per proefrit is beperkt. 
Voorinschrijven is verplicht op www.uhasselt.be/uhasselt@school.

> proefriTTen 

revalidatiewetenschappen & kinesitherapie 
• Data: woensdag 26 februari, 26 maart en 14 mei 2014 
 telkens van 13.45 tot 16.00 uur  
 
rechten 
• Datum: woensdag 19 maart 2014 van 14.00 tot 17.00 uur 
 
Biomedische wetenschappen 
• Datum: woensdag 26 maart 2014 van 14.00 tot 16.30 uur 
 
Architectuur 
• Data: woensdag 26 maart en 7 mei 2014 van 13.30 tot 17.00 uur 
 
interieurarchitectuur 
• Data: woensdag 26 maart en 7 mei 2014 van 13.30 tot 17.00 uur 

enGineerinG DAYS

ingenieursopleidingen hebben een duidelijk doel: weten-
schappers opleiden die breed inzetbaar zijn bij innovatieve 
technologische ontwikkelingen. Vraag je je af hoe een che-
misch, fysisch/elektrotechnisch of wiskundig ingenieur zijn 
kennis in de praktijk en in het onderzoek inzet? Schrijf je dan 
in voor een van de workshops tijdens de engineering days in 
de krokusvakantie. Je krijgt uitvoerig de gelegenheid om te 
experimenteren met fascinerende technologie.

engineering day chemie

engineering day fysica/ elektrotechniek 

engineering day wiskunde  
 
• Datum:  krokusvakantie 
 maandag 3 maart 2014 van 9.00 tot 16.30 uur 

 

INGENIEUR VOOR ééN DAG!

Voor wie: individuele leerlingen zesde jaar SO. 
Het aantal inschrijvingen is beperkt. 
Voorinschrijven is verplicht op www.uhasselt.be/uhasselt@school.
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Zaterdag 15 februari 2014
13u30 - 16u30

Zaterdag 22 maart 2014
13u30 - 16u30

Zaterdag 26 april 2014
10u00 - 13u00

maandag 25 augustus 2014
14u00 - 17u30

Voor meer info en om je vooraf in te schrijven, 
kun je terecht op www.uhasselt.be/infodagen

infodagen 2014



Beleef eenS een DAG op De 
UniverSiteit HASSelt!

2014

Meeloopdagen 
Proefritten 
Engineering Days 
Coachingsdagen

UHasselt RoboChallenge 2014
Rocket Science Launch Day 

Fusion Show
Expo VIP-bezoek 

Wil je op de hoogte blijven van het aanbod, kijk dan regelmatig op www.uhasselt.be/uhasselt@school.
Op de website ontdek je data van de aangekondigde activiteiten en ander nieuws. 



MeeloopDAGen

Was je al op een infodag maar twijfel je nog tussen bepaalde 
studierichtingen? of wil je een beter beeld krijgen van de 
opleidingen van de UHasselt? Wil je weten hoe het onder-
wijs aan de UHasselt werkt? of wil je het ‘student’-gevoel 
opsnuiven? Loop dan eens een halve dag mee met de stu-
denten op een woensdagnamiddag of tijdens de vakanties.

Chemie  
Water, bron van leven en grenzeloze chemie

• Datum: tweede trimester 
 
fysica  
Hoorcollege: Tijd en ruimte in de speciale relativiteitstheorie 
Experimentele technieken

• Data: derde trimester

informatica
Van spinrag tot web: de fundamenten van het World Wide Web 
Efficiënt tekenen van lijnstukken en cirkels ‘Clipping’ in computer 
graphics: teken niet buiten je scherm

• Data: derde trimester 
 
industriële wetenschappen 
Meten is weten (Instrumentatie) 
Computerwerkzittingen: Grafisch Ontwerpen

• Data: tweede trimester

Kennismaking opleiding industriële ingenieurswetenschappen

• Datum: 30 april 2014 
 
Mobiliteitswetenschappen  
Verkeerstechniek 
Verkeerspsychologie

• Data: derde trimester op afspraak via virginie.claes@uhasselt.be     
 & mobiliteitswetenschappen@uhasselt.be

> MeeLoopDAGen 

Toegepaste economische wetenschappen 
Micro-economie 
Organisatie 
Marketing

• Data: krokusvakantie 
 
Biomedische wetenschappen 
Blok ‘Celcommunicatie’ 
Blok ‘Aanval en verdediging’

• Data: krokusvakantie  
 
Blok ‘Metabolisme 
Blok ‘Gen- omgevingsinteracties

• Data: paasvakantie 
 
Geneeskunde 
Blok ‘Transport en communicatie in cellen en weefsels’  
Blok ‘Mond, kaak en aangezicht’   
Blok ‘Endocrien stelsel en voortplanting’

• Data: krokusvakantie

Blok ‘Genetische informatiestroom’  
Blok ‘Zenuwen en zintuigen’ 

• Data: paasvakantie 
 
Biologie  
Over licht, CO2 en suiker: de fotosynthese

• Datum: tweede trimester 

Voor wie: individuele leerlingen derde graad SO. 
Het aantal inschrijvingen per meeloopdag is beperkt. 
Voorinschrijven is verplicht op www.uhasselt.be/uhasselt@school.



CoACHinGSDAGen

Om leerlingen optimaal voor te bereiden op beide delen van het 
toelatingsexamen organiseert de UHasselt coachingsdagen.  
De voorbereidingsformule ‘coaching mini’ laat je toe om te  
proeven van de universiteitssfeer, en jouw kennis en kunde aan te 
scherpen die tijdens het toelatingsexamen arts & tandarts wordt 
getest.

 
De coaching mini omvat twee sessies: één KiW-sessie en 
één iVV-sessie: 

-  Tijdens de KWI-sessie (Kennis en Inzicht in de wetenschappen)  
 wordt de oplostechniek van de meerkeuzevragen van het  
 toelatingsexamen ingeoefend. 

-  Tijdens de IVV-sessie (Informatie Verwerven en Verwerken) 
 wordt het communicatiemodel voor het arts-patiëntgesprek   
 ingeoefend en krijg je tips om vragen over medische teksten 
 te beantwoorden.

> UHASSeLT roBoCHALLenGe 2014  

Op 17 april 2014 bouwen we de agora van de UHasselt om tot 
een robotarena voor de ‘UHasselt RoboChallenge 2014’. Een leger 
van LEGO MINDSTORMS® robots staat klaar om door jou gepro-
grammeerd te worden en het tegen elkaar op te nemen tijdens de 
verschillende uitdagingen, verspreid over de arena.

interesse in programmeren en/of in robots en zit je in het 
secundair onderwijs? 
Aarzel niet en kijk op www.uhasselt.be/Robochallenge.

• Datum: donderdag 17 april 2014 van 9.00 tot 17.00 uur

Voor wie: leerlingen zesde jaar SO. 
Inschrijven verplicht. Het aantal deelnemers is beperkt. 
Data: 30 april 2014 (KIW-sessie), 21 mei 2014 (IVV-sessie), telkens 
van 14.00 tot 16.30 uur. Meer info op www.uhasselt.be/coaching.

op 3 september 2014 is er een  
extra infodag voor de opleiding geneeskunde.



> expo Vip-BezoeK  

Regelmatig stellen studenten interieurarchitectuur hun werk ten-
toon in gelegenheidsexpo’s. Op woensdag 4 juni ontvangen zij jou 
als een VIP voor een geleid bezoek aan zo’n tentoonstelling en leg-
gen uit hoe deze tentoongestelde projecten concreet vorm krijgen.

• Datum: woensdag 4 juni 2014 van 14.00 tot 16.00 uur

> roCKeT SCienCe LAUnCH DAy  

Heb je zin om je handen uit de mouwen te steken en een raket te 
bouwen die alle records aan diggelen vliegt? Durf je het aan om 
deel te nemen aan een ‘waterrakettenwedstrijd’?

Aarzel niet en doe mee aan de ‘Rocket Science Launch Day’. De 
Universiteit Hasselt en Cosmodrome Genk organiseren op woens-
dagnamiddag 23 april 2014 de ‘Rocket Science Launch Day’. 

Spreekt deze wedstrijd jou aan?  
Schrijf je in op www.uhasselt.be/Rocketlaunch.

• Datum: woensdag 23 april 2014 van 13.30 tot 17.00 uur

> fUSion SHoW

Energie is hét vraagstuk van de 21e eeuw. In 2100 heeft de wereld vier 
keer zoveel energie nodig als nu. Een van de oplossingen? Kernfusie!

De Fusion Road Show is een combinatie van theater, indrukwek-
kende beelden, film en live experimenten over de toekomst van 
energie. De show brengt fusie tot leven op het podium in een mix 
van theater en wetenschap.

Voor leerlingen derde graad SO en leerkrachten wetenschappen

• Datum: woensdag 21 mei 2014 van 14.00 tot 15.30 uur

“Explore the world,
shape the future”


