
 

 

Overzicht gelijktijdigheid 

Naam opleiding: Gezondheidsbevordering  

Naam opleidingsonderdeel 
Waarvoor gelijktijdigheid wordt ingeroepen.  

Gelijktijdigheid 
Wil je het opleidingsonderdeel (zoals vermeld in de linkerkolom) opnemen in je 
curriculum, dan ben je verplicht om ook het (de) opleidingsonderde(e)l(en) 
opgesomd in deze kolom op te nemen in je curriculum (tenzij je reeds een credit 
behaald hebt voor het vak).  

SCHAKELPROGRAMMA 

Naam opleidingsonderdeel MOT Naam opleidingsonderdeel MOT  

Statistiek voor de gezondheidswetenschappen: data-analyse SCHAKEL Statistiek voor de gezondheidswetenschappen: theorie SCHAKEL 

Methodologie: kwantitatief onderzoek voor de 
gezondheidswetenschappen 

SCHAKEL Statistiek voor de gezondheidswetenschappen: theorie SCHAKEL 

Wetenschappelijk projectvoorstel SCHAKEL Statistiek voor de gezondheidswetenschappen: theorie SCHAKEL 

Methodologie: kwalitatief onderzoek voor de 
gezondheidswetenschappen 

SCHAKEL 

Methodologie: kwantitatief onderzoek voor de 
gezondheidswetenschappen 

SCHAKEL 

Toepassingen Kwalitatief onderzoek  SCHAKEL Methodologie: kwalitatief onderzoek voor de 
gezondheidswetenschappen 

SCHAKEL 

MASTER 

Naam opleidingsonderdeel MOT Naam opleidingsonderdeel MOT  

Ethiek binnen de gezondheidsbevordering MA Gezondheidsbevordering: algemene begrippen, politicologie en beleid MA 

Individu- en groepsgerichte methoden en technieken voor 
gedragsverandering 

 

MA Theorieën van gedragsverandering MA 

Gezondheidsbevordering: algemene begrippen, politicologie en beleid MA 



 

 

Noot. MOT = modeltraject, SCHAKEL = schakelprogramma, MA = master 

 

Theorieën van gedragsverandering MA Planning en ontwikkeling van gezondheidsbevorderende interventies MA 

Gezondheidsbevordering: algemene begrippen, politicologie en beleid MA 

Planning en ontwikkeling van interventies 

 

 

 

MA Theorieën van gedragsverandering MA 

Gezondheidsbevordering: algemene begrippen, politicologie en beleid MA 

Theorieën voor omgevingsinterventies en gemeenschapsgerichte 
projecten 

 

 

 

 

 

MA Planning en ontwikkeling van gezondheidsbevorderende interventies MA 

Bijzondere statistiek en methodologie in gezondheidsbevordering MA 

Gezondheidsbevordering: algemene begrippen, politicologie en beleid MA 

Theorieën van gedragsverandering MA 

Toegepaste communicatie binnen de gezondheidsbevordering 

 

MA Theorieën van gedragsverandering MA 

Planning en ontwikkeling van gezondheidsbevorderende interventies MA 

Individu en groepsgerichte methoden en technieken voor 
gedragsbeïnvloeding 

MA 

Gezondheidsbevordering: algemene begrippen, politicologie en beleid MA 

Stage MA Alle vakken van MAjaar gelijktijdig opnemen of reeds een credit voor 
behaald hebben (inclusief MAproef) 

MA 

MAproef MA Alle vakken van MAjaar gelijktijdig opnemen of reeds een credit voor 
behaald hebben (behalve stage) 

MA 


