Fabels & Feiten
3e Bachelor onderwijs

Op basis van enquête
Bedankt aan iedereen die dit invulde!

3

▪ Gebruik vooral slides + notities

Neuropsychologie

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Veel stellingen, eigenlijk 2 vragen in 1, vree ambetant (bv. Eerste stelling is juist,
tweede is juist, beide zijn juist,...)
Doenbaar vak. Tip: maak veel schema'tjes voor jezelf (bv met de hersendelen en
functies)
Veel vragen komen terug van vorige jaren maar soms wel anders gesteld (het
lijkt op een vraag van vorig jaar maar eigenlijk vraagt hij iets anders), toch vond
ik het de moeite waard om ze te bekijken! Hersenen afdrukken en de
hersendelen erbij schrijven hielp me ook enorm omdat je het dan visueel voor je
ziet
Veel vragen van vorige jaren, maar opletten voor kleine veranderingen in de
zinnen!
Zeker examenvragen van vorige jaren bekijken om zijn vraagstelling te kunnen
inschatten
Eigen notities zijn een must. Leer ook zeker de verschillende onderzoeken die de
prof bespreekt!
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▪

Neuropsychologie
▪
▪

Er is een groot examendocument, super belangrijk dat je het eens bekijkt. Je
test er jezelf mee en er komen altijd vragen terug. Voor de rest goed eigen
notities nemen, maar niet te hard focussen op 1 iets, vooral de verschillende
soorten kennen (vb retrogade en anterogade amnesie) zien waar de verschillen
zijn etc.! Ik zou ook niet letterlijk alles noteren, dat zal veel te veel werke zijn.
Zeer interessante lessen, maar vergen veel tijd om te volgen.
Echt gewoon blokken! Functies van hersendelen kennen en experimenten!
Lessen zijn een echte meerwaarde
Een tip: probeer bij jezelf aan te duiden waar bepaalde hersendelen zich
bevinden. Dit helpt enorm bij oriëntatie en om delen te verbinden van de cursus!

▪

Bijna iedere vraag kwam uit vorige examens

▪

Alle vragen komen terug, had 20/20

▪ Meesten gebruiken handboek meer dan
slides

Methoden in de
psychologie

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oefeningen goed kunnen en ook weten waar ze staan zodat je dezelfde soort
oefening op het examen sneller terug kan vinden in de cursus. De video’s van de
assistenten waren ook een enorme hulp voor me
Op het examen had je inzicht nodig in plaats van een vast “stappenplan” dat je
kon gebruiken voor veel oefeningen. Leren als een gesloten boek examen, ook al
is het open boek
Examen was veel moeilijker dan verwacht, maar mild verbeterd
Heel goed de vragen lezen, ik had het gevoel dat er soms wat addertjes onder
het gras zaten
Maak oefeningen opnieuw en zorg dat je zelf conclusies kan formuleren in
volzinnen met de juiste bewoording.
Uzelf echt "onderdompelen" in dit vak. Continu uzelf vragen "hoe verhoudt dit
deel zich tot het vorige?" "wat als het een ander getal was geweest". Dus uzelf
hele tijd uitdagen want dat gebeurt op het examen ook
Moeilijkheid: weinig tijd op examen
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▪

Methoden in de
psychologie

▪

6
Start pas in week 5 dus er komt op korte tijd heel veel op je af, neem voldoende
tijd om de ﬁlmpjes te bekijken en te noteren. Leerpaden zijn een echte aanrader,
samen met de voorbeeldoefeningen.
Goed oefenen op contrasten. Probeer de planning van de hoorcolleges te
volgen. Maak de voorbeeldoefeningen. Maak de oefensessies zelfstandig.

▪

Weinig tijd voor examen

▪

Oefeningen maken!
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Juridische
aspecten van de
beroepsuitvoering
en van de
zorgsector

▪ Vul slides aan met notities, doenbaar
examen
▪
▪

De voorbeeldvragen die hij geeft goed bekijken er kwam er eentje van terug en
ook de vragen van de reconstructies bekijken. Niet te veel stressen om dit vak
het is pure theorie
Sommige vragen leken niet volledig genoeg om juist te kunnen antwoorden. Je
mocht niet te veel nadenken over wat mogelijks ontbrak

▪

Voorbeelden uit de lessen zijn handig om alles te begrijpen.

▪

Heeeel doenbaar vak. Lessen zijn niet nodig als je een goeie samenvatting hebt

▪

Patiëntenrechtenwet en beroepsgeheim zijn de belangrijkste thema's

▪

Hoorcolleges zijn niet zo nuttig..

▪

Geen les nodig, slides zijn voldoende zonder notities

▪

Geen les of notities nodig
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Levensloop
-psychologie

▪ Gebruik slides + notities
▪
▪

Leuke leerstof die er vlot doorgaat maar toch een pittig examen. Probeer jezelf
dus uit te dagen tijdens het leren en ook details van de onderzoeksresultaten te
leren
Samenvatting van nienke herman heeft mij een 14 bezorgd
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Cross-Cultural
Psychology

▪ Gebruik slides + notities, moeilijk
examen
▪
▪

Veel detailvragen + studies kunnen linken aan concepten en theorieën
De open vragen zijn wel gedetailleerd. Het examen valt wel beter mee dan
assessmenttheorie.

▪

Lessen zijn nodig, handboek niet, details leren

▪

goed de basistheorieën kennen en dat proberen toepassen op de leerstof.
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Media, technologie
en innovatie

▪ Slides zijn belangrijker dan handboek,
maak notities, moeilijk examen
▪

▪
▪

De syllabus is nagenoeg waardeloos en hetzelfde geldt voor de dia's omdat het
bijna exclusief hd-foto's zijn ipv opsommingen etc. Notities nemen in de dia's is
daarom ook onnodig moeilijk. Ik raad aan om tijdens de hoorcolleges erg
uitgebreid notitie te nemen en indien nodig enkel H1-H3 uit de syllabus te
gebruiken als extra achtergrond om die notities uit te diepen.
Dia's zijn een hel! Je moet alles noteren, want er is geen tekst, enkel foto's.
Zeer goed noteren tijdens de les. The Social Dilemma op netﬂix is zeer handig
om te kijken om wat theorie te integreren. Namen zijn belangrijk. Probeer elk
stukje theorie aan actua te linken. Probeer alles toe te passen. Zo vraagt hij het
op het examen

▪

Belangrijk dat je de namen kent

▪

Prof vertelt veel wat niet op slides staat

▪

goed basistheorieën kennen en dit toepassen op de rest van de leerstof.
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Digitale
leeromgevingen

▪ Enkel een taak, is doenbaar
▪
▪
▪

Het is een taak, steek er veel tijd in en je wordt vast en zeker beloond met goeie
punten. Ik vond het super tof en tussen de lockdowns door een goede pauze zelf
in plaats van altijd blokken, blokken, blokken. Super interessant vak dat echt
trainingsgericht is. Het vraagt soms veel tijd, dus goed plannen.
ENKEL GROEPSWERK!
Geen examen. Volg de planning van de prof. Voorzie voldoende tijd voor deel 3
en 4 van de opdracht

▪

Optijd aan de taak beginnen

▪

makkelijk groepswerk, geen examen
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Cognitie en emotie

▪ Slides + notities
▪
▪

Weinig open vragen voor dit examen
Bij dit vak is het cruciaal dat je veel en gedetailleerde notities neemt, vooral bij
de hoorcolleges van professor Pourtois.
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Vragen?

Bij vragen of opmerkingen, mail naar studie@vppk.be

