Fabels & Feiten
3e Bachelor theoretische en
experimentele psychologie

Op basis van enquête
Bedankt aan iedereen die dit invulde!
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▪ 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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Paradigmata van
de experimentele
psychologie

▪ Slides zijn voldoende
▪ Paper is doenbaar
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Instrumenten van
de experimentele
psychologie

▪ Slides + handboek, moeilijk examen
▪

Praktijk vak programmeren

▪

Google is je beste vriend bij dit vak

▪

Er werd mijn inziens té weinig tijd voorzien tijdens de ﬁnale test.
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Topics in
experimental
psychology

▪ Gebruik slides + notities
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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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Neurologie

▪ Vooral slides zijn belangrijk

13

Gedragseconomie

▪ Slides, maar vooral handboek zijn
belangrijk, doenbaar examen
▪
▪
▪

Er worden vragen gesteld op het examen dit compleet naast de kwestie zijn en
niet eens vakinhoudelijk relevant zijn, zoals bv "welk groepje besprak x of y in
hun presentatie" in plaats van effectief de inhoud van de presentatie te
bevragen.
Open boek examen. Niet geleerd enkel samenvattingen meegedaan op het
examen en goed geslaagd
Examenvragen van vorige jaren! Volledige discussies uittypen van alle
presentatie

▪

Als groep studenten de discussies na de presentaties uittypen is handig.

▪

Heel makkelijk, meeste vragen kwamen terug van vorige jaren

▪

Veel vragen komen terug
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Introduction to
neuroimaging

▪ Gebruik slides + notities
▪

Het gedeelte over MRI werd heel onoverzichtelijk uitgelegd, voornamelijk ten
gevolge van het feit dat de onderwijstaal (Engels) niet de moedertaal van de
professor was. Ik heb voor dat ene hoorcollege een hele dag uit moeten trekken
om online zelf de informatie bij elkaar te krijgen met colleges van andere
universiteiten op YouTube.
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Neuroanatomie

▪ Gebruik slides + notities, moeilijk
examen
▪

Tijdens de hoorcolleges is het cruciaal dat je uitgebreid notitie neemt, vooral
omdat de dia's op zich relatief weinig zeggen. Examenvragen bestonden
verrassend veel uit vragen omtrent pathologie.
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Marktonderzoek

▪ Vul slides aan met notities, doenbaar
examen
▪

Studeer de artikels ook! Samen met notities en slides is dit zeer goed te doen.

▪

Chill vak. Slides in het Engels vond ik wel stom. Ik vertaalde ze altijd voot de les

▪

Heel makkelijk examen, wel een taak met veel en moeilijk werk

▪

alle vragen komen terug van vorige jaren, heeeel makkelijk
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Bedrijfseconomie

▪ Gebruik slides + notities, moeilijk
examen
▪

Hoorcolleges zijn enorm belangrijk, zelf zonder enige voorkennis van economie
ben ik geslaagd. Handboek is overbodig als je de hoorcolleges volgt en kan
begrijpen.

▪

Cijfers zijn belangrijk!

▪

Moeilijk vak, les volgen helpt, je moet het snappen
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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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Vragen?

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

