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Beleef eens 
een dag op de UHasselt!
Meeloopdagen

Proefritten

Coachingsdagen

TAST-INGs

Blijf op de hoogte van ons aanbod en bezoek regelmatig onze website 

www.uhasselt.be/uhasseltatschool. 

Ontdek op de website nieuwe activiteiten, data van de aangekondigde 
activiteiten en ander nieuws.



Bezocht je al een infodag en twijfel je nog tussen bepaalde studie-
richtingen? Of wil je een beter beeld krijgen van de opleidingen 
van de UHasselt en ben je benieuwd hoe het onderwijs aan de 
UHasselt werkt? Of wil je gewoon het ‘student’-gevoel opsnuiven? 
Loop dan eens een halve dag mee met de studenten. Deze ‘open 
lesdag’ dompelt je onder in het leven van de student en je kunt al 
jouw vragen stellen.

Meeloopdagen Mobiliteitswetenschappen  
Data: schoolvakanties en op woensdagnamiddagen 
Ontwikkelen van mobiliteitsscenario’s in het kader van een case study
Verkeerspsychologie: jongeren in het verkeer
Hoorcollege rond ruimtelijke planning
Verkeerstechniek
Planologie & planning: relatie tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit

Meeloopdagen Biologie  
Datum: maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017
Hoorcollege: Biologie van ongewervelde dieren

Datum: woensdag 1 maart 2017
Hoorcollege: Van metabolisme tot systeembiologie

Meeloopdagen Informatica
Datum: tweede semester
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

Meeloopdagen Bedrijfseconomische wetenschappen
Data: krokusvakantie 

 
Toegepaste economische wetenschappen 
Psychologie en groepsdynamica
Micro-economie 
Statistiek voor bedrijfseconomen 1

Handelsingenieur/Handelsingenieur in de beleidsinformatica 
Micro-economische optimalisatie 1
Hogere wiskunde 1
Exploratieve en descriptieve data-analyse

Handelswetenschappen 
Wiskunde voor bedrijfskundigen 1
Statistiek voor bedrijfskundigen 1
Psychologie

Meeloopdagen Geneeskunde
Data: paasvakantie
Blok ‘Genetische informatiestroom’  

Meeloopdagen Industriële ingenieurswetenschappen  
Data: dinsdag 28 februari, donderdag 2 maart en   
woensdag 26 april 2017 telkens van 13.30 tot 16.00 uur

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

MEELOOPDAGEN



PROEFRITTEN

Terwijl de meeloopdagen aan leerlingen de mogelijkheid geven 
om ‘mee te lopen’ met onze studenten tijdens hun normale lessen 
en practica, richten we de proefritten op maat in 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.
Inschrijven is verplicht op 
www.uhasselt.be/uhasseltatschool.

Architectuur
Data: woensdagen 8 maart en 19 april 2017, 
telkens van 13.30 tot 17.00 uur

Interieurarchitectuur
Data: woensdagen 8 maart en 19 april 2017, 
telkens van 13.30 tot 17.00 uur

Handelswetenschappen
Datum: woensdag 15 maart 2017 van 13.30 tot 16.30 uur

Handelsingenieur
Datum: woensdag 15 maart 2017 van 13.30 tot 16.30 uur

Toegepaste economische wetenschappen
Datum: woensdag 22 maart 2017 van 13.30 tot 16.30 uur

Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Datum: woensdag 22 maart 2017 van 13.30 tot 16.30 uur

Biomedische wetenschappen
Datum: woensdag 15 maart 2017 van 14.00 tot 16.00 uur

Revalidatiewetenschappen & kinesitherapie
Data: woensdagen 22 maart en 3 mei 2017 
telkens van 13.45 tot 16.00 uur

Rechten
Datum: woensdag 15 maart 2017 van 14.00 tot 17.00 uur

Wetenschappen
Datum: woensdag 15 maart 2017 van 13.30 tot 17.00 uur



Kruip eens in de huid van een echte 
industrieel ingenieur

Tijdens een projectopdracht ga je aan de slag met je collega’s en 
proef je van alle facetten van het ingenieur zijn: je brainstormt en 
ontwerpt een opstelling, je experimenteert in het labo en maakt 
gebruik van innovatieve technologie. Zo maak je kennis met de 
opleiding en ontdek je hoe fascinerend wetenschap en technolo-
gie zijn.

Als ingenieur denk je multidisciplinair en is het essentieel om met 
medewerkers samen te werken. Tijdens TAST-INGs zal jij, samen 
met je collega’s een Ruby Goldberg machine uitdenken, ontwikke-
len én testen. Maar niet voordat je hebt kennis gemaakt met ver-
schillende mechanismen uit de verschillende ingenieursdomeinen. 

Datum: woensdag 1 maart 2017, van 9.00 tot 17.30 uur

Rocket Science Launch Day
Wedstrijd waterraketlanceringen en hoogtemetingen!

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 Cosmo- 
drome Genk organiseren op woensdagnamiddag 19 april 2017 de Rocket Science Launch Day. 

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

Datum: woensdag 19 april 2017 van 13.30 tot 17.00 uur

TAST-INGS

Voor wie: individuele leerlingen zesde jaar SO
Verplicht inschrijven. Het aantal deelnemers is beperkt.
Benieuwd naar deze dag? Bekijk het volledige programma 
op www.uhasselt.be/tastings.



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 proe-
ven van de universiteitssfeer, en jouw kennis en kunde aan te scher-
pen die tijdens het toelatingsexamen arts & tandarts wordt getest. 

De coaching mini omvat twee sessies: één KIW-sessie 
en één IVV-sessie:

- Tijdens de KIW-sessie (Kennis en Inzicht in de wetenschappen) 
wordt de oplostechniek van de meerkeuzevragen van het toela-
tingsexamen 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 beantwoor-
den.

Data: 3 mei 2017 (KIW-sessie), 10 mei 2017 (IVV-sessie),  
telkens van 14.00 tot 16.30 uur.

COACHINGSDAGEN

Voor wie: leerlingen zesde jaar SO
Het aantal deelnemers is beperkt. Meer info en verplicht 
inschrijven op www.uhasselt.be/coaching.

Extra infodag voor de opleiding geneeskunde: 
donderdag 7 september 2017



INFODAGEN 
• ZATERDAG 11 MAART 2017 

BACHELORBEURS

• ZATERDAG 22 APRIL 2017 
BACHELORBEURS

• MAANDAG 28 AUGUSTUS 2017 
INFOBEURS

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

Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE 3590 Diepenbeek
Tel. 011 26 81 00 | studentenadministratie@uhasselt.be | www.uhasselt.be


