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Hallo!
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Statistiek 1 
Lessen

- Na elke module (online leerpad met filmpjes): een hoorcollege met 
verduidelijking waar nodig en accenten op het belangrijke 

- Na elke module: oefeningen (alle oefeningen op tijd gemaakt, 1 punt 
voor het examen)

Cursus

- Syllabus, vooral laatste deel

Examen

- Meerkeuze
- Goed bijhouden!  Lessen starten makkelijk, maar worden moeilijker
- Proefexamens zijn representatief 
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Waarom ik bijlessen volgde bij Tutorial?

- Beperkte wiskundige achtergrond 
- Inleidende begeleiding op ‘statistiek I’ 
- Goeie vibe, vlotte communicatie 
- Begeleiden jaarlijks +/- 200 studenten 

‘statistiek I’ en ‘statistiek II’
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Methodologie

◉ Hoorcolleges
◉ Zelfstudie via testen en boek
◉ Boek handig maar via goede samenvatting ook 

mogelijk
◉ Examen: 

○ zelftest: minstens 7/10 = + 0.2/20 op de eindscore 
(deadline!) → 2/20 ⇒ een keer maken, tijd nemen

○ Examen: open boek, schriftelijk, 40 
meerkeuzevragen + hogere cesuur
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Sociale psychologie

◉ Boek is heel duidelijk
◉ Slides zijn goed, wel nog aanvullen
◉ Onderzoeken heel goed leren (opzet en 

resultaten)
○ Geen precieze cijfers

◉ Zeker onderzoeken van Van Hiel zelf
◉ Hoofdeffect en interactie-effect goed oefenen
◉ Tabel p.16 uit het boek
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Algemene psychologie

◉ Meer werk dan andere vakken (8SP)
◉ Boek is duidelijk, maar niet volledig lezen
◉ Gebruik de slides + lessen 
◉ Maak veel notities
◉ Nieuwe prof!
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Erfelijkheidsleer

◉ Les is sterk aangeraden maar niet noodzakelijk
◉ Combinatie slides en teksten zeer handig

○ Teksten zijn slides uitgeschreven

◉ Examen: 30 multiple choice vragen, geen 
hogere cesuur, 5 antwoordmogelijkheden

◉ Amoeba sisters 
◉ Maak een schema van alle aandoeningen
◉ Bayes theorema!
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Ontwikkelingspsychologie

◉ Gebruik de slides
◉ Boek is te uitgebreid
◉ Lessen zijn nuttig
◉ Maak heel veel notities, dan heb je het boek niet 

echt nodig
◉ Maak een tijdlijn (VPPK)
◉ Leg verbanden tussen de verschillende theorieën
◉ Maak een tabel met hoofdpunten elke theorie (H1)
◉ Werkcolleges
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Vragen?

Je ons bereiken via:

◉ studie@vppk.be

Bedankt!
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