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LEERHOUDING (PXL-Education) 

Doelgroep  

Deze cursus richt zich tot alle studenten van het departement PXL-Education. 

Link met de instaptoets:  
Scoorde je laag op zelfeffectiviteit en hoog op stuurloos leergedrag? Dan zijn deze 
bijspijkercursussen bijzonder geschikt voor jou.  

 

Doelstellingen 

De stap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs is vaak groot: meer 
vrijheid betekent ook meer plannen, daarnaast vereisen nieuwe werkvormen en meer 
leerstof gerichte studietechnieken. 
We willen jou graag voorbereiden op deze veranderingen en schenken tijdens deze 
twee sessies aandacht aan enkele studie- en leervaardigheden die essentieel zijn in 
het hoger onderwijs.  
 
Gewenste voorkennis 
Er is geen specifieke voorkennis vereist om deel te nemen aan deze cursus.  
 
Inhoud 
 

• ‘Hoe een cursus studeren in het hoger onderwijs?’ 

Hoe kun je efficiënter grote hoeveelheden leerstof verwerken en instuderen? Welke 
leercompetenties zijn belangrijk?  

Tijdens deze cursus ga je praktisch aan de slag en pas je de studietechnieken 
rechtstreeks toe op cursusmaterialen en handboeken uit jouw gekozen opleiding. Zo 
krijg je een realistisch beeld over de gebruikte cursusmaterialen en de vereiste 
leervaardigheden.  

• ‘Hoe actief les volgen in het hoger onderwijs?’ 

Lesmethoden en leergedrag dienen op elkaar afgestemd te zijn: activerende 
hoorcolleges vereisen ander leergedrag dan bijvoorbeeld werkcolleges. Tijdens deze 
bijspijkercursus volg je een activerend hoorcollege en ontdek je antwoorden op 
vragen als:  

- Hoe kun je actief les volgen in het hoger onderwijs?  
- Hoe blijf je aandachtig en geconcentreerd?  
- Hoe weet je wat belangrijk is? Welke notities neem je? Hoe geef je je notities 

vorm?  

Op het einde van deze bijspijkercursus heb je al heel wat tips en tricks verzameld die 
je van bij de start van het academiejaar kunt toepassen.  
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Wanneer 
 

• Hoe een cursus studeren in het hoger onderwijs? 
Op dinsdag 11/9 van 13.40 tot 15.40 uur. 

 
• Hoe actief les volgen in het hoger onderwijs? 

Op woensdag 12/9 van 13.40 tot 15.40 uur. 
 
 
Plaats  
Deze cursus vindt plaats op Campus Vildersstraat (Vildersstraat 5 – 3500 Hasselt). 
Het precieze lokaalnummer verneem je na je inschrijving.  
 
Studiemateriaal 
Je hoeft geen cursusmateriaal mee te brengen.   
 

Welke hulp bieden we je aan gedurende je verdere opleiding? 
Deze bijspijkercursussen zijn niet de enige hulp die wij je bieden bij de overstap naar 
het hoger onderwijs. Merk je in de loop van het jaar dat je moeilijkheden bij je studie 
ondervindt, en ben je bereid om je extra in te spannen, dan kan je bij ons het hele 
jaar voor begeleiding terecht. Hierover krijg je meer informatie bij de start van het 
academiejaar.  
 


