
 

 
 
 

 
 
 
BASISWETENSCHAPPEN VOOR OPLEIDING ERGOTHERAPIE, VERPLEEGKUNDE EN VROEDKUNDE 
(PXL-Healthcare) 
 
Doelgroep 
Alle studenten die volgend jaar gaan studeren aan PXL-Healthcare binnen de opleidingen ergotherapie, verpleegkunde 
en vroedkunde zijn welkom in deze cursus. De cursus richt zich echter voornamelijk op studenten afkomstig uit BSO- 
en KSO-richtingen, alsook de meeste TSO-richtingen. Studenten met een ASO-diploma of een TSO-diploma zoals 
Sociaal-Technische Wetenschappen hebben een vooropleiding die beter aansluit bij de opleidingen binnen 
departement Healthcare, waardoor deze cursus minder nodig is voor hen.  
 
Gewenste voorkennis 
Er is geen voorkennis vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. 
 
Doelstellingen 
Binnen deze cursus wordt je kennis opgefrist en/of bijgespijkerd van bepaalde leerinhouden die je nodig hebt binnen 
de opleidingen ergotherapie, verpleegkunde of vroedkunde. De leerinhouden die in de cursus aan bod komen, zijn 
gericht op een aantal eindtermen die behaald dienen te worden in de ASO-richtingen, alsook in een aantal TSO-
richtingen (zoals STW en Gezondheids- en welzijnswetenschappen). Kandidaat-studenten die een andere richting 
hebben gevolgd in het secundair onderwijs, kunnen baat hebben bij het volgen van deze cursus.  
 
Inhoud 

• Humane wetenschappen (ethiek, sociologie) 
• Biomedische wetenschappen (fysiologie, chemie, biologie, anatomie) 
• Exacte wetenschappen (rekenkundige vaardigheden) 
• Taalvaardigheden (begrijpend lezen, hoofd- en bijzaken onderscheiden) 

 
Opvatting 
Deze cursus wordt aangeboden om vertrouwd te geraken met bepaalde leerinhouden alsook met de manier van 
lesgeven in het hoger onderwijs. Dit wilt zeggen dat klassieke hoorcolleges worden afgewisseld met interactieve lessen 
theorie en/of praktijk. Max. 40 deelnemers per groep. 
 
Duur 
De cursus duurt in totaal ongeveer 22 uur. Dit wordt verdeeld over 5 dagen gedurende één week (tussen 09.00u. en 
16.00u.). De eerste dag krijg je de juiste uurrooster met de inhoud. 
 
Studiemateriaal 
Het studiemateriaal wordt aan jullie uitgedeeld op de 1ste dag dat de cursus start. Jullie dienen enkel schrijfgerief mee 
te nemen.   
 
Plaats 
De cursus vindt plaats op Campus Guffenslaan, Guffenslaan 39 te 3500 Hasselt. 


