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www.uhasselt.be/proevenvanuhasselt



Wil je graag een beter beeld krijgen van de opleidingen aan 
UHasselt en ben je benieuwd hoe het onderwijs aan UHasselt 
werkt? Of wil je gewoon het ‘student’-gevoel opsnuiven? Loop 
dan eens mee met onze studenten, tijdens hun normale les(sen). 
Deze ‘open lesdag’ dompelt je onder in het leven van de student. 

GENEESKUNDE  
Data: krokusvakantie 
Hoorcolleges:
- Diagnose & therapie
- Hoofd en hals
- Nier & homeostase 

INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN
Data: woensdag 6 en 20 maart en 8 mei 2019 | 14u00 - 16u00
Maak kennis met de opleiding en kom eens een halve dag 
proefdraaien. We dompelen je onder in de praktijk van onze 
opleiding industriële ingenieurswetenschappen. 

De opleiding industriële ingenieurswetenschappen is een gezamen-
lijke opleiding van UHasselt en KULeuven.

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN  
Data: schoolvakanties en op woensdagnamiddag
- Ontwikkelen van mobiliteitsscenario’s m.b.v. een case study
- Verkeerspsychologie: jongeren in het verkeer 
- Hoorcollege rond ruimtelijke planning 
- Verkeerstechniek 
- Planologie & planning: relatie tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit 

BIOLOGIE  
Datum: 5 maart 2019
- Hoorcollege: Biologie van ongewervelde dieren 
- Hoorcollege: Van metabolisme tot systeembiologie 

ARCHITECTUUR
Datum: 5 maart 2019 
Hoorcolleges:
- Constructie
- Cultuurwetenschappen
- Draagstructuur

INTERIEURARCHITECTUUR
Data: 4 en 5 maart 2019
Hoorcolleges:
- Inleiding tot de architectuur- en kunstgeschiedenis 
- Menswetenschappen
- Constructie en Materiaalleer

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN  
Data: woensdagnamiddag 20 maart en 8 mei 2019
Hoorcolleges en werkzittingen van de opleidingen: 
- Handelswetenschappen 
- Toegepaste economische wetenschappen 
- Handelsingenieur/Handelsingenieur in de beleidsinformatica (BI) 

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN  
Data: krokusvakantie
Hoorcolleges: 
- Functionele anatomie
- Functionele histologie
- Metabolisme
- Spijsvertering

Voor wie: individuele leerlingen derde graad SO 

Het aantal inschrijvingen per openlesdag is beperkt. 
Inschrijven is verplicht.
www.uhasselt.be/openlesdagen

OPENLESDAGEN



Als je geneeskunde wil studeren moet je vooraf slagen voor het 
toelatingsexamen arts. Het examen wordt jaarlijks georganiseerd 
door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
(www.toelatingsexamenartstandarts.be). 

Je kan aan UHasselt terecht om je optimaal voor te bereiden op 
het toelatingsexamen. We bieden twee verschillende voorberei-
dingsformules aan: “coaching full option” en “coaching mini”. 
Beide formules laten je toe om te proeven van de universiteitssfeer 
en de kennis en kunde aan te scherpen die tijdens het toelatings-
examen wordt getest. 

De coaching full option is gespreid over het volledige schooljaar 
en start in oktober. Meer informatie kan je hierover terugvinden 
op www.uhasselt.be/coaching.

COACHING MINI 
In het voorjaar wordt een beknoptere versie van de coachings- 
dagen aangeboden. Deze coaching mini omvat twee sessies: 

- één KIW-sessie (Kennis en Inzicht in de wetenschappen) waarin 
de oplostechniek van de meerkeuzevragen wordt ingeoefend; 

- één GC-sessie (Generieke Competenties) waarin het commu-
nicatiemodel voor het arts-patiëntgesprek wordt ingeoefend en 
waarin je tips krijgt om vragen over medische teksten te beant-
woorden.

COACHINGSDAGEN

Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, die overwegen om 
deel te nemen aan het toelatingsexamen arts.

Data: 8 mei 2019 (KIW-sessie) en 22 mei 2019 (GC-sessie) 
telkens van 14u00 - 16u30 

Voor meer informatie, exacte data en inschrijven
www.uhasselt.be/coaching

CHEMIE 
Datum: woensdag 16 januari 2019 | 14u00 – 18u00 
- Labo: Water, bron van leven en grenzeloze chemie 

INFORMATICA  
Hoorcolleges en zelfstudieopdrachten:
- les 1 - Computer Graphics - Efficiënt tekenen van lijnstukken en 
cirkels 
Datum: dinsdag 12 februari 2019 | voormiddag

- Webprogramming - Van spinrag tot web: de fundamenten van het 
World Wide Web 
Datum: woensdag 13 februari 2019 | namiddag

- les 2 - Computer Graphics - ‘Clipping’ in computer graphics: teken 
niet buiten je scherm 
Datum: woensdag 20 februari 2019 | namiddag

WISKUNDE 
Hoorcollege en indien gewenst zelfstudieopdracht en 
responsiecollege:
- Mathematics Everywhere 
Datum: 6 maart 2019 | 9u00 – 15u45



CURSUSSEN EXCELLENTE LEERLINGEN

ANDERE
INITIATIEVEN

Kijk voor meer informatie op
www.uhasselt.be/excellenteleerlingen

Voor meer informatie over deze activiteiten
www.uhasselt.be/proevenvanuhasselt 

Heb je een extra intellectuele uitdaging nodig tijdens je secundair 
onderwijs? Overweeg dan eens om een cursus te volgen aan de 
Universiteit Hasselt zo ervaar je meteen hoe het voelt om les te 
volgen aan de unief.
Het aanbod richt zich zowel op leerlingen, die hun algemene 
kennis willen verbreden binnen een nieuw domein, als op 
leerlingen die hun middelbare schoolkennis in een bepaald 
domein willen verdiepen.

Andere initiatieven voor leerlingen uit het secundair onderwijs:
- Digitaal lesmateriaal
- Rocket Science Launch Day | 12 april 2019 
- CoderDojo 
- Science Masterclasses

UHasselt selecteerde een aantal opleidingsonderdelen uit het 
eerste bachelorjaar die hiervoor in aanmerking komen.



PROEFRITTEN
Tijdens de proefritten verdiep je je samen met andere leerlingen uit het secundair onderwijs in een actuele topic uit de bacheloropleiding 
op basis van speciaal ingerichte hoorcolleges, practica of opdrachten. 

Architectuur
Data: woensdag 13 maart en 24 april 2019 | 13u30 - 17u00

Interieurarchitectuur
Data: woensdag 13 maart en 24 april 2019 | 13u30 - 17u00

Geneeskunde
Datum: woensdag 24 april 2019 | 14u00 - 17u00  

Informatica
Datum: vrijdag 8 maart 2019 |14u00 - 17u00

Rechten
Datum: woensdag 24 april 2019 | 14u00 - 16u30 

Revalidatiewetenschappen & kinesitherapie 
Data: woensdag 27 maart en 15 mei 2019 | 13u45 - 16u00 

Wetenschappen – biologie, chemie, fysica en informatica
Datum: woensdag 20 maart 2019 | 13u30 - 17u00
 

TAST-INGS - Kruip eens in de huid van een echte 
industrieel ingenieur* 
Tijdens een projectopdracht ga je aan de slag met je 
leeftijdsgenoten en proef je van alle facetten van het ingenieur zijn. 

Voor wie: individuele leerlingen derde graad SO 

Het aantal inschrijvingen per proefrit is beperkt. 
Inschrijven is verplicht
www.uhasselt.be/proefritten

Datum: donderdag 18 april 2019 | 9u00 - 17u30 

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 

* De opleiding industriële ingenieurswetenschappen is een gezamenlijke 
opleiding van UHasselt en KULeuven



Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE 3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be/proevenvanuhasselt

INFODAGEN
ZATERDAG 16 MAART 2019 | BACHELORBEURS

ZATERDAG 27 APRIL 2019 | BACHELORBEURS

MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019 | INFOMARKT

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


