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XIOS
HOGESCHOOL
LIMBURG XIOSspringteruit!

Beste student(e)

Bedankt voor je interesse in onze hogeschool.

Mogelijk heb je al vernomen dat de XIOS Hogeschool Limburg en de 
Provinciale Hogeschool Limburg vanaf oktober 2013 samen door het leven 
gaan als Hogeschool PXL. 

In onze algemene en departementale brochures stellen we je de 
opleidingen en de studiemogelijkheden voor die vanuit XIOS zullen 
overgaan in PXL. Maar we vertellen je dit ook graag persoonlijk. Bezoek 
ons op SID-IN, ontdek ons op de infodagen of kom proefdraaien op de 
openlesdag. Je vindt de data op de laatste bladzijde van deze brochure.

Surf zeker ook naar onze website www.xios.be, daar vind je altijd de laatste 
info over onze opleidingen, maar ook over andere boeiende gebeurtenissen 
en activiteiten.

Volgend academiejaar starten onze studenten dus in een nieuwe 
hogeschool, die verder bouwt op de sterke punten van XIOS en PHL. 
De opleidingen die dubbel werden aangeboden (office management, 
toegepaste informatica en lerarenopleiding secundair onderwijs), starten 
vanaf dan als nieuwe eengemaakte opleidingen. 

Veel succes in het bepalen van je studiekeuze!

Prof. dr. Dirk Franco
Algemeen directeur XIOS Hogeschool Limburg
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Beste student(e)

Zoals je misschien wel weet, verandert er vanaf academiejaar 2013-2014 heel wat in het Limburgse hogeronderwijslandschap. 
XIOS en PHL vormen dan samen de nieuwe Hogeschool PXL en bieden dan onder één gemeenschappelijke vlag een nóg 
bredere waaier aan technologieopleidingen aan. Wie geïnteresseerd is in bouw, elektromechanica, elektronica-ICT of 
biotechnologie, studeert aan PXL-Technology (Diepenbeek), wie gefascineerd is door toegepaste informatica, maakt deel uit 
van het departement PXL-IT (Hasselt).

De folder die je nu in je handen hebt, draagt nog wel een (allerlaatste) XIOS-stempel (departement N-Technologie), maar is 
inhoudelijk helemaal up-to-date: de beschrijving van de opleidingen bouw, elektromechanica, elektronica-ICT en toegepaste 
informatica strookt volledig met hoe die in de nieuwe Hogeschool PXL georganiseerd zullen worden.

Ben je gebeten door technologie? Wil je een opleiding die oog heeft voor innovatie en de modernste technieken? Een 
opleiding waarvoor studentenbegeleiding geen dode letter is op papier? Vertrek je later graag vanuit poleposition voor je 
eerste, uitdagende job?  Aarzel dan niet en schrijf je in voor één van onze technologieopleidingen. 

Hopelijk tot binnenkort!

Francis Vos
Departementshoofd N-Technologie

N-TECHNOLOGIE
DEPARTEMENT

XperienceXchange
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IN DE BOUW
       WAAROM BOUW@XIOS? DAAROM!

•	 omdat de opleiding een vernieuwende, beroepsgerichte, 
projectgestuurde aanpak hanteert: veelvuldige stages, 
‘real life’ projecten begeleid door ervaren bouwcoaches, 
bedrijfsbezoeken, casestudy’s enz.

•	 omdat de opleiding heel nauw samenwerkt met de 
bouwsector en heel wat van je lesgevers met beide voeten 
in de bouwwereld staan

•	 omdat jij centraal staat bij ons: veel persoonlijke 
begeleiding, een nauw contact met je docenten

•	 omdat je binnen je opleiding het extra diploma VCA-VOL 
veiligheid voor operationeel leidinggevenden kan behalen

       MIJN TOEKOMST?
•	 werfleider, werkvoorbereider of calculator in bouwbedrijven 

in alle gebieden van de bouwsector: gebouwen, afwerking, 
wegenbouw, waterbouw

•	 zelfstandig aannemer
•	 technisch-commercieel medewerker in bouwgerelateerde 

bedrijven
•	 medewerker in technische overheidsdiensten

        
       WAT MOET JE VOORAF KENNEN EN KUNNEN?
 Zowel een technische als een algemene vooropleiding  
 sluiten goed aan bij de vorming tot professionele bachelor 
 in de bouw. Bepalend is niet zozeer je specifieke 
 vooropleiding, wel je motivatie en inzet.

BACHELOR

Bouwaan je toekomst

Zie jij jezelf als een nieuwe werfleider?
Wil je werken als calculator of werkvoorbereider?
Ben je geïnteresseerd in een job als inkoper of 
technisch-commercieel medewerker?
Zie je een job bij een technische dienst wel zitten?
Wil je starten met je eigen bouwbedrijf?

Dan ben je bij onze opleiding professionele 
bachelor bouw zeker aan het juiste adres! 

Na je studie ben je multidisciplinair geschoold en beschik je 
over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden. Je kan 
onmiddellijk aan de slag: plannen lezen, prijscalculaties maken, 
professionele werken leiden en vlot communiceren. Kortom: je bent 
voorbereid om verder te ‘bouwen’ aan je toekomst. 

Wil je toch nog voortstuderen? Ook dat kan: via een schakelprogramma 
kun je een diploma industrieel ingenieur bouwkunde behalen.

Kiezen voor een job in de bouw is kiezen voor werkzekerheid!

Enig in 
Limburg



PROJECTGESTUURD 
ONDERWIJS...
PRAKTIJKERVARING STAAT CENTRAAL!
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STUDIEBEGELEIDING: 
EEN PRIORITEIT!
STUDEREN DOE JE NIET ALLEEN! 
Coaches en docenten helpen je graag vooruit. Ook kan je terecht bij de 
studiebegeleidster. Zij geeft je deskundige begeleiding bij faalangst, 
dyslexie, examenstress en andere persoonlijke problemen. Ondervind 
je moeilijkheden bij het vinden van een kot of met het invullen van je 
beursaanvraag, dan kan je contact opnemen met StuvoX. 

Binnen de opleiding maken we ook werk van een zo maximaal 
mogelijk studiecomfort:

•	 lessenroosters zonder springblokken
•	 een trimestersysteem met échte vakanties (geen verdoken 

blokperiodes) 
•	 optimale spreiding van examens tijdens de 

examenperiodes

Je ziet het: bij XIOS ben je geen nummer. We vinden het erg belangrijk 
dat je je goed voelt bij ons. Veel succes!

START JE INTERNATIONALE 
CARRIèRE BIJ ONS
Enkele maanden praktijkervaring opdoen in het buitenland. Het klinkt 
aanlokkelijk, niet? Een buitenlandse stageperiode is in ieder geval 
een verrijkende ervaring: je komt in aanraking met andere culturen, 
je leert omgaan met andere gebruiken, het verruimt je talenkennis, 
het vergroot je zelfstandigheid, het staat niet slecht op je cv enz. 
Voldoende argumenten om je koffers te pakken! De afgelopen jaren 
voerden laatstejaarsstudenten bouw hun stage uit in Frankrijk, 
Senegal, Zuid-Afrika, Chili, Guatemala en Canada. Als je naar het 
buitenland wil, dan zorgt de coördinator internationalisering samen 
met jou voor de opmaak van je dossier, zodat je tijdens je verblijf in het 
buitenland geen verdere zorgen hebt. 

Professionele bachelor bouw is een sterk praktijkgerichte opleiding. 
Je leert de knepen van het vak door concrete casestudy’s en projecten 
tot een goed einde te brengen. Daarin komen diverse bouwtechnische 
en constructieve aspecten aan bod. Er is een continue wisselwerking 
tussen opleiding en werkveld: doelgerichte praktijkstages, reële 
projecten, werfbezoeken en bedrijfsbezoeken geven je ruim de kans 
om te ontdekken hoe alle bouwkundige principes en theorieën hun 
concrete toepassing vinden op de werkvloer.

Het eerste jaar
Je start onmiddellijk met een bouwproject gebaseerd op een reëel 
dossier (plannen, meetstaat, lastenboek). Je werkt in een team van 4 à 
6 studenten gedurende twee dagen per week aan het project en wordt 
daarbij begeleid door professionele coaches. Op de andere dagen komt 
onder andere de theorie aan bod die nodig is voor het realiseren van de 
projecten. Als kennismaking met de verschillende gebieden binnen de 
bouwsector bezoek je elk trimester diverse werven en bedrijven.

Het tweede en derde jaar
Het 2e en 3e jaar verlopen op dezelfde, projectgestuurde manier: 
praktisch, projectmatig en realistisch. Je blijft werken in kleine 
projectgroepen, begeleid door je coaches en de binding met het 
werkveld wordt alsmaar sterker. In het tweede jaar ga je ieder trimester 
twee weken op stage in een bouwbedrijf. Je laatste jaar sluit je af met 
een bachelorproef en een doorgroeistage van 9 weken.

DRIE BELANGRIJKE PIJLERS
De projecten en stages hebben betrekking op drie belangrijke gebieden 
van de bouwkunde:

•	 infrastructuur (wegenbouw en waterbouw)
•	 gebouwen (beton- en metselwerken, metaalconstructies, 

prefabricatie enz.)
•	 afwerking van gebouwen (wanden, vloeren, elektrische 

en sanitaire installaties enz.)

MET DE ZEGEN VAN DE BOUWSECTOR
Op 4 september 2006 - vlak voor de start van de opleiding - ontving Steve Stevaert, toenmalig 
gouverneur van de provincie Limburg, vertegenwoordigers van XIOS en van de Limburgse 
bouwsector voor de ondertekening van een officieel “samenwerkingscharter”. Daarin beloofde 
een groep van Limburgse bouwbedrijven en instellingen zijn actieve medewerking aan de 
uitbouw, kwaliteitsbewaking en beroepsgerichtheid van de bouwopleiding. 

Samen-werkings----charter
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AAN HET 
WOORD  

HET BEROEPENVELD
RIK MONDELAERS
DIRECTEUR CONFEDERATIE 
BOUW LIMBURG
Wat zijn volgens u als professional 
de voordelen van het nieuwe 
projectgestuurde onderwijs in deze 
bacheloropleiding?

De projectgestuurde opvatting van de opleiding zorgt ervoor dat 
de afgestudeerden onmiddellijk ingezet kunnen worden in de 
bouwsector. Ze zullen in hun dagelijkse taken minder begeleid 
moeten worden, juist omdat ze al van de praktijk geproefd hebben. 
De talrijke stages en de projecten die in kleine groepjes van 
studenten worden aangepakt, brengen niet alleen de praktische 
kennis, maar ook de communicatieve vaardigheden van de 
studenten op een hoog niveau.
Hoe schat u de kansen op onmiddellijke tewerkstelling na de 
opleiding in?
Die liggen vrij hoog aangezien de functies van werfleider, 
projectleider en calculator op dit ogenblik tot de knelpuntberoepen 
behoren. Aangezien wij nood hebben aan onmiddellijk inzetbare en 
geschoolde arbeidskrachten, wordt deze praktijkgerichte opleiding 
van de XIOS Hogeschool Limburg enorm geapprecieerd door de 
bouwsector. 

JOEL STOCKMANS
DIRECTEUR UNIZO LIMBURG
Over welke kennis en vaardigheden 
moeten bachelors beschikken als ze 
starten in een bedrijf?
Het is belangrijk dat ze weten wat hun 
te wachten staat wanneer ze de sector in 

stappen. Daarnaast moeten ze de kennis die ze opgedaan hebben, 
heel vlug in de praktijk kunnen omzetten, zodat ze op zeer korte 

termijn als zelfstandige werfleiders kunnen fungeren. Wij zijn 
permanent op zoek naar gemotiveerde en flexibele mensen die ‘fier’ 
zijn om een job uit te oefenen in de bouwsector. En wees maar zeker 
dat die sector heel wat boeiends te bieden heeft. 
Waarom moet een student kiezen voor de XIOS Hogeschool 
Limburg?
In Limburg is XIOS de enige school die een dergelijke opleiding 
aanbiedt. De keuze is dan ook snel gemaakt. Bovendien heeft de 
school met de opleiding bouwkundig ingenieur al de nodige ervaring 
in de bouwsector. Uit contacten met docenten en coördinatoren van 
XIOS merk ik een groot enthousiasme en dynamisme. Ik ben ervan 
overtuigd dat deze opleiding een mooie toekomst heeft. 

DE AFGESTUDEERDEN
DAISy POESEN
AFGESTUDEERD IN 2011
assistent calculator Heijmans nv
vooropleiding: techniek-wetenschappen 
(tso) 
Waarom heb je indertijd voor de XIOS-
opleiding bouw gekozen? En wat heb 

je er geleerd?
Wel, ik wou sowieso in Limburg studeren en in Limburg was XIOS de 
enige instelling die zo’n praktijkgerichte opleiding bouw aanbiedt. 
Ik heb er ook absoluut geen spijt van: de opleiding heeft me een 
goede basis meegegeven. Natuurlijk moet ik als starter nog veel 
leren, maar dankzij de basis die ik op XIOS heb meegekregen, ben ik 
meteen van start kunnen gaan als calculator, zonder dat ik daarbij al 
te veel begeleiding nodig heb.
Heb je vlug werk gevonden? 
Ja, ik heb mijn eindstage bij Heijmans gedaan en ben daar ook 
meteen mogen beginnen. 
Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?
Ik werk momenteel als assistent calculator, wat concreet betekent 

OpleidingBouw



dat ik het grootste gedeelte van mijn tijd bezig ben met het 
bestuderen en calculeren van dossiers. Daar hoort ook geregeld het 
ter plaatse gaan kijken bij, om de situatie beter te kunnen inschatten. 
Verder ga ik ook vaak op werven in uitvoering kijken naar speciale 
uitvoeringstechnieken. Ik werk aan allerlei wegenbouwprojecten, 
zoals onderhouds- en herstellingswerken, verkavelingen, de 
heraanleg van gewestwegen, enzovoort.
Hoe kijk je terug op je XIOS-studententijd?
Met een goed gevoel. Tijdens mijn studententijd heb ik heel veel 
bijgeleerd, heel veel nieuwe mensen leren kennen en ook heel veel 
plezier gemaakt. Ergens vind ik het wel jammer dat het afgelopen 
is...

ROEL LAMERS
afgestudeerd in 2010
werfleider Bouwteam Houben
vooropleiding: houtbewerking (tso) @ 
TISM Bree

Waarom heb je indertijd voor de XIOS-
opleiding bouw gekozen? En wat heb je er geleerd?
Wel, het was vooral de praktijkgerichtheid van de opleiding die 
me aansprak en die me ook achteraf overtuigd heeft. XIOS werkt 
heel nauw samen met de Limburgse bouwsector en dat merk je 
door de hele opleiding heen: veel van je docenten zijn mensen 
met een karrenvracht ervaring in de bouwwereld, je doet heel 
veel bouwstages van het eerste tot het laatste jaar, je gaat vaak 
op werf- en bedrijfsbezoek en je werkt ‘real life’ projecten uit, die 
ook weer door mensen uit het werkveld begeleid worden. Op die 
manier word je echt goed klaargestoomd. Toen ik de XIOS-banken 
achter me liet, was ik misschien geen specialist, maar ik had wel 
van heel veel domeinen de nuttige basis mee: bouwmaterialen, 
kostprijsbepaling, een dossier leren begrijpen en kunnen 
voorbereiden, bouwplanningen opstellen, noem maar op. 
Hoe vlug heb je werk gevonden?
Onmiddellijk. Mijn laatste stageperiode van 9 weken heb ik bij 
Bouwteam Houben gedaan en die waren heel tevreden over me. 
Toen ik m’n diploma behaald had, mocht ik meteen beginnen.
Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?
Het werk van een werfleider is heel afwisselend. Je bent vaak op de 
baan en de inhoud van je werk is van dag tot dag (en van fase tot fase 
in het bouwproject) verschillend: ik controleer meetstaten, maak 
uitvoeringsplannen, bespreek de uitvoering met onderaannemers, 
organiseer werfvergaderingen en controleer de vorderingen op de 
bouwwerf,  maak maandelijkse vorderingsstaten op, en ga zo maar 
voort. Heel gevarieerd dus.
Hoe kijk je terug op je studententijd?
Met heel veel voldoening en ook dankbaarheid naar de school. 
Om het met een mooi beeld van m’n docent en bouwcoach Staf 
Nuyts te zeggen: beginnen te werken is zo’n beetje als zwemmen. 

Iedereen moet erdoor, iedereen moet zwemmen, maar het helpt 
wel als je een springplank hebt. Wel, XIOS was voor mij een echte 
springplank die ervoor gezorgd heeft dat ik meteen een eind verder 
kon springen, waardoor het nu in m’n werk makkelijker is om de 
doelstellingen die ik voor ogen heb, te bereiken.

DE STUDENT
DRIES RAyMAEKERS
vooropleiding: hout & bouw, 
Damiaaninstituut Aarschot

Waarom heb je voor XIOS en voor deze 
opleiding gekozen?
Omdat ik heel geïnteresseerd ben in alles 

wat met bouw te maken heeft. Vooral de praktische kant van de 
opleiding sprak me onmiddellijk aan.
Je bent bijna afgestudeerd. Hoe kijk je terug op je opleiding?
Oh, ik heb alleen maar positieve commentaar over de opleiding. Ik 
heb heel veel bijgeleerd - heel veel praktische zaken ook - en vooral 
de nauwe contacten tussen studenten, docenten en coaches uit 
de bouwsector heb ik bijzonder weten te appreciëren. Voor de rest 
was ook de sfeer op XIOS prima: ik heb genoten van het ‘familiale’ 
karakter van de campus en van de hechte vriendschappen binnen 
onze studentenvereniging ABVG. 
Je bent voor je stage het buitenland getrokken. Hoe kijk je 
daarop terug?
Ja, ik ben negen weken naar Senegal geweest, met de Bouworde. 
Die stage was heel verrijkend op verschillende vlakken, 
technisch-inhoudelijk, maar zeker ook cultureel. Uiteraard zijn 
de omstandigheden in Afrika niet zoals hier. De voeding is er zeer 
eenzijdig: twee keer per dag at ik rijst met vis. En ook op het vlak 
van hygiëne zijn de normen anders dan hier in het westen: er zijn 
bijvoorbeeld geen rioleringen. Anderzijds zijn de Senegalezen zeer 
vriendelijke mensen, veel opener dan wij Belgen. Op bouwkundig 
vlak hebben Senegalezen weinig kennis en zijn ze wel bereid om 
bij te leren. Ik heb hen bijvoorbeeld geleerd hoe ze hoeken moeten 
uitzetten, hoe beton samengesteld wordt en hoe je een ontwerp 
maakt van een bekisting op gevels. Die bekisting hebben we door 
een plaatselijke smid laten maken en het werkte. Ze gebruiken 
die nog steeds. De internationale stage zelf werd geregeld via de 
Bouworde. Vooraf heb ik 2500 euro aan fondsen geworven; met dat 
geld worden er nu bouwprojecten in Senegal gerealiseerd, zoals de 
bouw van een woning voor een blinde man.
Wat zijn je verdere toekomstplannen?
Ik wil nog niet meteen gaan werken en start volgend academiejaar 
- ook op XIOS - met het schakelprogramma bouwkunde, zodat ik 
hopelijk over twee jaar ook een masterdiploma op zak heb.
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In een competitie met meer dan 500 tegenstanders de winst opstrijken: il faut le 
faire. Op 3 mei 2010 werd FaCito uitgeroepen tot het ‘Beste Small Business Project 
(SBP) van Vlaanderen’, de beste Vlaamse minionderneming op hogeschoolniveau. 
Vijf XIOS-studenten bouw ontwikkelden de FFast, een multifunctionele klem 
waarmee schrijnwerkers en doe-het-zelvers automatisch platen en panelen 
kunnen vastklemmen. De klem kon al snel op heel wat interesse van de 
bedrijfswereld rekenen en werd druk verkocht op de Bouwinnovatiebeurs in 
Hasselt, in die mate dat de waarde van het FaCito-aandeel op minder dan een 
half jaar tijd met 59% toenam. Behalve een geldprijs van 500 euro kregen de 
studenten ook een reis naar het Bulgaarse Sofia, waar ze begin juli de Vlaamse 
eer verdedigden op de Europese SBP-finale. Knap gedaan, Sander, Joris, Niels, 
Sofie en Sven!

PROFESSIONELE BACHELOR IN DE BOUW
SP = studiepunt  -  1 studiepunt = 25-30 uren studietijd (contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)

PrOgrammadEEL 1 SP PrOgrammadEEL 2 SP PrOgrammadEEL 3 SP

ALGEMENE VORMING 1 9 ALGEMENE VORMING 2 9 BEDRIJFSBEHEER - SMALL BUSINESS 
PROJECT 4

INTERNATIONALE COMMUNICATIE 1 3 INTERNATIONALE COMMUNICATIE 2 3 BOUWMANAGEMENT 6

PROJECT EN STAGE AFWERKING 1 8 PROJECT AFWERKING 2 6 DUURZAAM BOUWEN 3

PROJECT EN STAGE GEBOUWEN 1 8 PROJECT GEBOUWEN 2 6 INTERNATIONALE COMMUNICATIE 3 3
PROJECT EN STAGE 
INFRASTRUCTUUR 1 8 PROJECT INFRASTRUCTUUR 2 6 PROJECT GEBOUWEN EN AFWERKING 3 8

TECHNOLOGIE AFWERKING 1 3 STAGE AFWERKING 2 4 PROJECT INFRASTRUCTUUR 3 8

TECHNOLOGIE GEBOUWEN 1 3 STAGE GEBOUWEN 2 4 STAGE EN BACHELORPROEF 20

TECHNOLOGIE INFRASTRUCTUUR 1 3 STAGE INFRASTRUCTUUR 2 4 TOEGEPASTE STABILITEIT 4

UITVOERING AFWERKING 1 5 UITVOERING AFWERKING 2 7 WETGEVING EN ZORGSySTEMEN 4

UITVOERING GEBOUWEN 1 5 UITVOERING GEBOUWEN 2 6

UITVOERING INFRASTRUCTUUR 1 5 UITVOERING INFRASTRUCTUUR 2 5

TOTaaL 60 TOTaaL 60 TOTaaL 60

XIOS-BOUWSTUDENTEN 
BESTE SMALL BUSINESS 
PROJECT VAN VLAANDEREN 

ProgrammaBouw



PROFESSIONELE BACHELOR IN DE BOUW
SP = studiepunt  -  1 studiepunt = 25-30 uren studietijd (contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)

PrOgrammadEEL 1 SP PrOgrammadEEL 2 SP PrOgrammadEEL 3 SP

ALGEMENE VORMING 1 9 ALGEMENE VORMING 2 9 BEDRIJFSBEHEER - SMALL BUSINESS 
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PROJECT EN STAGE AFWERKING 1 8 PROJECT AFWERKING 2 6 DUURZAAM BOUWEN 3

PROJECT EN STAGE GEBOUWEN 1 8 PROJECT GEBOUWEN 2 6 INTERNATIONALE COMMUNICATIE 3 3
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INFRASTRUCTUUR 1 8 PROJECT INFRASTRUCTUUR 2 6 PROJECT GEBOUWEN EN AFWERKING 3 8
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TECHNOLOGIE GEBOUWEN 1 3 STAGE GEBOUWEN 2 4 STAGE EN BACHELORPROEF 20

TECHNOLOGIE INFRASTRUCTUUR 1 3 STAGE INFRASTRUCTUUR 2 4 TOEGEPASTE STABILITEIT 4

UITVOERING AFWERKING 1 5 UITVOERING AFWERKING 2 7 WETGEVING EN ZORGSySTEMEN 4

UITVOERING GEBOUWEN 1 5 UITVOERING GEBOUWEN 2 6

UITVOERING INFRASTRUCTUUR 1 5 UITVOERING INFRASTRUCTUUR 2 5

TOTaaL 60 TOTaaL 60 TOTaaL 60 13
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ELEKTROMECHANICA
BACHELOR  IN DE

De moderne industrie staat of valt met automatisering, dat weet 
iedereen. De tijd van ambachtelijk handwerk ligt immers al een 
tijdje achter ons. In die groeiende tendens tot  automatisering 
worden de eisen steeds strenger en wordt er hoe langer hoe meer 
aandacht geschonken aan rationeel energieverbruik, veiligheid en 
werkomgeving.

Het is in dat globale plaatje dat de professionele bachelor 
elektromechanica voor zowat elk bedrijf een onmisbare pion 
is geworden. Als schakel tussen ingenieurs en werkvloer is hij 
het ideale aanspreekpunt voor zowel praktisch als theoretische 
geschoolde mensen: hij zorgt voor de koppeling tussen theorie 
en praktijk, tussen ontwikkeling en uitvoering. Een professionele 
bachelor elektromechanica is een veelzijdige technische specialist 
die - zowel zelfstandig als in team - uiteenlopende taken voor 
zijn rekening kan nemen: de bediening van complexe installaties, 
onderhoud, ontwerp- en programmeerwerk enz. De installaties 
die hij beheert en onderhoudt, kunnen zeer divers zijn: elektrisch, 
elektromagnetisch, pneumatisch, hydraulisch of thermisch. Een 
technische allrounder dus die van alle markten thuis is...

WAAROM ELEKTROMECHANICA@XIOS? DAAROM!
•	 omdat de opleiding sterk praktijkgericht is, door 

projecten, bedrijfsbezoeken, casestudy’s en - als afsluiter 
- een trimester lang stage en eindwerk in een bedrijf

•	 omdat de opleiding de ideale mix heeft van 
veelzijdigheid én specialisatie; je krijgt een brede 
technische vorming, maar wordt tegelijkertijd ook 
klaargestoomd voor één welbepaalde (afstudeer)
richting: onderhoudstechnologie of klimatisering

•	 omdat je binnen je reguliere opleiding - extra   
diploma’s behaalt: 

 - een VCA-VOL-certificaat veiligheid voor   
    operationeel leidinggevenden
 - het Vlajo-attest ondernemerscompetenties 
   (via het opleidingsonderdeel Small Business Project)
 - (specifiek voor de afstudeerrichting klimatisering) 
 technicus vloeibare brandstof (TV-nr); CERGA-label  
 gecertificeerde gastechnicus habilitatie aardgas, 
 butaan en propaan; technicus gasvormige brandstoffen  
 (G.1.2 / G2 (GV)).
•	 omdat de opleiding via research & development 

permanent mee-evolueert met haar tijd en met 
de modernste technologieën (o.m. 3D-printing, 
plaatplooitechnieken, visiesystemen en mechanical 
condition monitoring), die onmiddellijk in het onderwijs 
geïntegreerd worden

•	 omdat jij centraal staat bij ons: kleine labogroepen, 
veel persoonlijke begeleiding, een nauw contact met je 
docenten 

OnmisbareSchakel



Ben jij geïnteresseerd in techniek, maar twijfel je nog een beetje 
omdat je niet weet of je het niveau aankan? Wel, dan kunnen 
we je toch geruststellen: om te starten met deze professionele 
bacheloropleiding heb je geen specifieke voorkennis nodig. Zowel 
een technische (tso) als een algemene vooropleiding (aso) sluiten 
perfect aan: ons slaagcijferonderzoek toont aan dat aso’ers en 
tso’ers evenveel kans op slagen hebben. Het is dus niet zozeer je 
vooropleiding die je succes bepaalt, wel je motivatie en inzet...

IETS VOOR MIJ?
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WETGEVING
VCA-VOL

JE STAAT ER  
NIET ALLEEN VOOR...  
De sprong van middelbaar naar hoger onderwijs is groot. Dat hoor je 
overal. Bij XIOS sta je er echter niet alleen voor: studiebegeleiding is 
voor ons immers een absolute topprioriteit. Kort samengevat:

•	 de meeste lessen - en zeker de praktijklabo’s - worden in kleine 
groepjes georganiseerd, zodat alle studenten optimaal begeleid 
kunnen worden

•	 docenten zijn steeds bereid tot extra uitleg vóór en na de les en op 
vaste momenten buiten de lessen

•	 iedere student heeft een persoonlijke mentor
•	 studenten die problemen hebben met het opleidingsonderdeel 

wiskunde, krijgen - als ze dat willen - wekelijks een extra uur 
begeleiding

•	 doordat de meeste docenten actief geïntegreerde proeven 
begeleiden in het middelbaar onderwijs, kunnen ze goed inspelen 
op het beginniveau van eerstejaarsstudenten 

•	 wil het studeren niet lukken, zit je met een persoonlijk probleem of 
heb je faalangst, dan kun je aankloppen bij de studiebegeleidster

Binnen de opleiding maken we ook werk van een zo maximaal 
mogelijk studiecomfort:
•	 lessenroosters zonder springblokken
•	 een trimestersysteem met échte vakanties (geen verdoken 

blokperiodes) 
•	 optimale spreiding van examens tijdens de examenperiodes

Je ziet het: bij XIOS ben je geen nummer. We vinden het erg belangrijk 
dat je je goed voelt bij ons. Veel succes!

AFGESTUDEERD. 
EN NU?
Na deze praktijkgerichte driejarige studie ben je klaar voor de grote 
stap: het bedrijfsleven. Je bent uitgegroeid tot een hooggeschoold 
onderhoudstechnicus of een specialist op het gebied van 
klimatisering die onmiddellijk inzetbaar is op de arbeidsmarkt. Als 
je nog wilt voortstuderen nadat je je professionele bachelordiploma 
elektromechanica hebt behaald, dan kun je binnen de XIOS 
Hogeschool Limburg een mastergraad behalen via een verkort 
studieprogramma.

VEILIGHEID

ELEkTrO-
mEcHanIca

AUTOMATISERING

MECHANICA

ELEKTRICITEIT

PRODUCTIETECHNIEKEN
ENGINEERING

COMMUNICATIE

TALEN

ONDERZOEK

ONDERWIJS

KWALITEIT

ENERGIE

PROCESCONTROLE MANAGEMENT

PRODUCTIE

ONDERWIJS

TECHNISCH-
COMMERCIEEL

ELEKTRONICA

SOFTWARE 

ROBOTICA

BUSSySTEMEN

ONDERHOUDSACTIVITEITEN

MANAGEMENT

ENERGIE

DOMOTICA

VERWARMING

VENTILATIE HVAC

ANALySE

BOUW

ONDERHOUD

AUTO-
MATISERINGIETS VOOR MIJ?
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START JE INTERNATIONALE CARRIèRE BIJ ONS!
Enkele maanden naar het buitenland vertrekken om er te gaan studeren of er stage te lopen: het klinkt aanlokkelijk, niet? 
Een buitenlandse studieperiode is in ieder geval een verrijkende ervaring: je komt in aanraking met andere culturen, het 
verruimt je kennis in een andere taal, je leert zelfstandiger te leven, het staat niet slecht op je cv enz. Voldoende argumenten om 
je koffers te pakken!  Je docenten geven trouwens het goede voorbeeld: ze zijn zelf geregeld betrokken bij buitenlandse docentenuitwisselingen 
en organiseren sommige jaren een uitwisselingsweek met Waalse partnerinstellingen. In 2009 werkten de laatstejaarsstudenten klimatisering 
een week lang samen met hun Waalse collega’s van de Haute École Libre du Hainaut Occidental (HELHO, Tournai). Het project draaide rond koeling 
en verwarming en werd gesteund door het Prins Filipfonds. Ook neemt de opleiding deel aan de ‘internationale dag’ en organiseert ze sommige 
jaren een studiereis, bijvoorbeeld naar Polen.

HET OPLEIDINGSPROGRAMMA 
IN EEN NOTENDOP
In je eerste professionele bachelorjaar krijg je een algemene 
theoretische en praktische basis, met de klemtoon op o.m. 
basiselektriciteit, warmteleer, mechanica en pneumatica/hydraulica. 
Vanaf het tweede bachelorjaar kies je een afstudeerrichting waarin je 
je verder wil specialiseren: onderhoudstechnologie of klimatisering.

afstudeerrichting onderhoudstechnologie
De automatisering van de productieprocessen stelt grote eisen 
aan mens en machine. Het onderhoud van technische installaties 
is daarbij het centrale aandachtspunt. Opleidingsonderdelen als 
uitvoerings- en onderhoudstechnieken, onderhoudsmanagement, 
robotica en procesautomatisatie moeten ervoor zorgen dat de 
toekomstige bachelor die voor deze afstudeerrichting kiest, garant 
zal kunnen staan voor een perfect werkend machinepark en een 
veilige werkomgeving. 

afstudeerrichting klimatisering
Moderne HVAC-installaties - heating, ventilation, air-
conditioning en cooling - worden steeds complexer. Om die 
klimaatbeheersingsinstallaties met een minimum aan energie te 
laten functioneren heb je een diepgaande kennis nodig van diverse 
technieken die te maken hebben met verwarming, ventilatie, 
luchtbehandeling en koeling. Door ‘real life’ praktijkoefeningen in 
moderne labo’s, studiebezoeken en een praktische bedrijfsstage 
word je opgeleid tot klimatiseringsexpert. 

DE BEROEPSPRAKTIJK  
BINNEN DE SCHOOLMUREN 
Een praktijkgerichte opleiding staat niet los van de wereld, maar 
brengt de bedrijfswereld net binnen de schoolmuren. Dat doen 
we op verschillende manieren: door bedrijfsbezoeken en een 
bedrijfsstage, door ‘jobdays’, door small business projects in het 
opleidingsprogramma en door studiedagen in samenwerking met 
het werkveld. Recent organiseerde XIOS nog een internationale 
‘education week’ over verwarming en ventilatie, in samenwerking 
met multinational Jaga. Meer dan 80 verwarmingstechnici 
uit 30 verschillende landen bezochten toen onze Diepenbeekse 
Technologiecampus. 
De beroepspraktijk staat voorop: elektro-mechanica studeer je 
niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen. Vandaar de vele 

labosessies waarin je concrete ‘hands on’-opdrachten uitvoert. 
Of de small business projects waarin je - in teams van een 5-tal 
studenten - een product ontwerpt, produceert en commercialiseert, 
van een magnetische polsband voor doe-het-zelvers tot een 
draadloze postmelder. 
Je laatste jaar staat grotendeels in het teken van je bedrijfsstage. 
Om de overgang van school- naar beroepsleven vlot te laten 
verlopen, werk je het volledige derde trimester (negen weken) in 
een bedrijf een eindwerk uit. Op het einde van het academiejaar 
verdedig je je eindscriptie voor een professionele jury van experts 
uit het werkveld. 

EEN NEUS VOOR 
ONDERZOEK & ONTWIKKELING
XIOS-docenten, -assistenten en -lectoren van de afdeling 
elektromechanica geven niet alleen les, ze zijn ook intensief 
betrokken bij research & development. Doordat ze permanent bezig 
zijn met de nieuwste technologieën, zijn de cursussen die je krijgt 
recent en up-to-date. Maar misschien nog belangrijker: je erft hun 
onderzoekende, probleemoplossende ‘microbe’, iets wat de industrie 
zeker weet te appreciëren. Bovendien krijg je de gelegenheid om je 
eindwerk te laten kaderen in de onderzoeksspeerpunten van de 
afdeling. Het elektromechanicaonderzoek van XIOS richt zich op de 
volgende pijlers:
•	 geautomatiseerde productieprocessen

- tolerantiebeheersing bij het plooien van complexe       
   plaatproducten
- integratie van visiesystemen
- industrieel onderhoud en procesverbetering

•	 3D-Lab: praktische toepassing van reverse engineering en 
rapid prototyping

•	 hernieuwbare energie
- energietechnieken i.s.m. VUB  
- ontwikkeling van een nieuwe generatie 
   zonnecellen i.s.m. Universiteit Hasselt 
   (IMO)

Op 15 februari 2012 schonk het 
bedrijf FaCoTherm een micro-
warmtekrachtkoppeling aan 
het XIOS-labo klimatisering. 
Gouverneur Herman Reynders 
kwam de nieuwe installatie 
officieel inhuldigen.



TIM VAN WINKEL
STUDENT 3PBA 
ELEKTROMECHANICA, OPTIE 
KLIMATISERING

Waarom heb je voor XIOS gekozen?
Om verschillende redenen: voor de goede infrastructuur van de 
school, voor het trimestersysteem waarbij je examens vóór de 
vakanties vallen en niet erna, voor de goede ontvangst en ook 
omdat de school goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Waarom heb je voor de professionele bacheloropleiding 
elektromechanica gekozen?
Op mijn vorige school hadden ze me aangeraden om industrieel 
ingenieur te volgen, omdat ik die richting met mijn vooropleiding 
van industriële wetenschappen (tso) zou moeten aankunnen. 
Nu, ik heb toch de professionele bacheloropleiding gekozen en ik 
ben daar eigenlijk wel blij om. Achteraf kan je nog altijd via een 
schakelprogramma master worden. Ik vond het belangrijk om na 
drie jaar een diploma op zak te hebben en op deze manier heb ik de 
kans gehad om geleidelijk aan te wennen aan het snellere lestempo 
aan een hogeschool.

Je bent naar het buitenland geweest voor je stage en 
bachelorproef. Hoe is dat gegaan?
Ik ben naar Spanje gegaan en heb er samen met een jaargenoot drie 
maanden gestudeerd aan de Universidad del Païs Vasco in Vitoria. 
Samen hebben we een verwarmingsinstallatie ontworpen voor 
een industriehal. Die buitenlandse stageperiode is echt een unieke, 
leerrijke ervaring geworden, vooral op cultureel vlak. Ik heb er het 
Spaanse levensritme, de gewoontes en de mentaliteit leren kennen 
en geregeld trokken we er met de Erasmus-studenten op uit.

Wat zijn je verdere toekomstplannen?
Als ik afgestudeerd ben, ga ik voortstuderen om mijn masterdiploma 
elektromechanica te behalen. En m’n buitenlandse avontuur smaakt 
echt wel naar meer; ik zou graag ook tijdens m’n vervolgstudies extra 
buitenlandse ervaring willen opdoen en als ik daarna afstudeer, 
zie ik het helemaal zitten om voor m’n job naar het buitenland te 
trekken.

TERESA JANSSEN
STUDENTE 3PBA 
ELEKTROMECHANICA, OPTIE 
ONDERHOUDSTECHNOLOGIE
Waarom kiest een meisje voor een 
elektromechanicaopleiding?

Dat ik iets technisch wilde doen, heb ik altijd al geweten. In het 
middelbaar was ik steevast het enige meisje in de technische 
richtingen en ik was heel breed geïnteresseerd. Het is vooral die 
brede focus die me in de richting van elektromechanica gedreven 
heeft, want met deze opleiding kun je heel verschillende kanten 
uit: sommige opleidingsonderdelen focussen op de mechanicakant, 
andere eerder op het elektrische aspect, en je kunt je ook creatief 
ontplooien, bijvoorbeeld in technisch tekenen. Komt daarbij dat je 
de ideale mix krijgt van theorie en praktijk: zowel leren denken als 
met je handen leren werken, in het labo. Ideaal voor een druk en 
nogal hyperkinetisch persoon als ikzelf...

Waarom heb je indertijd voor XIOS gekozen?
Wel, ik was meteen gewonnen voor de losse, ongedwongen sfeer 
hier. Op XIOS ben je helemaal geen nummer: de docenten kennen 
je persoonlijk en begeleiden je goed. Een ander pluspunt was het 
dyslexiebeleid van de school: ik heb een vrij ernstige vorm van 
dyslexie en ook op dat vlak wordt er extra rekening met je gehouden.
 
Wat vind je van het studentenleven in diepenbeek?
Student zijn is meer dan alleen maar achter je boeken zitten. Ook 
een pint pakken hoort erbij en dan zit je in Diepenbeek prima, 
want er is altijd wel wat te doen. Ik ben preses geweest van 
studentenvereniging A.S.G. en ben er eigenlijk wel trots op dat ik 
– ondanks alle feestjes, fuiven, cantussen en de bijbehorende zware 
katers – altijd in eerste zit geslaagd was.

Je bent naar het buitenland geweest voor je stage en 
bachelorproef. Hoe is dat verlopen?
Een onvergetelijke ervaring! Ik heb zes maanden lang in Duitsland 
meegewerkt aan de ontwikkeling en de opstart van de Audi R8 
E-Tron, de eerste volledig elektrisch gedreven sport-Audi. Vooraf heb 
ik daarvoor een strenge selectie moeten ‘overleven’, maar daarna 
kon het feest beginnen. De tijd is echt omgevlogen: elke dag zo’n 
sportkar voor je neus hebben staan, het was ongemeen boeiend. 
Met vallen en opstaan heb ik de taal geleerd, ik heb hard gewerkt, 
ik heb heel veel ervaring opgedaan en ik heb ook een heel nieuw 
netwerk van contacten opgebouwd. Een absolute aanrader!

Wat zijn je verdere toekomstplannen?
Ik heb een duidelijk plan voor ogen: ik wil in de racewereld mijn 
brood verdienen. Hoe ik dat ga doen, is nog niet helemaal duidelijk, 
maar ik raak er wel. Waar een wil is, is een weg!

DE STUDENTEN
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MARCO MENNENS 
pba elektromechanica afstudeerrichting onderhoudstechnologie
onderhoudstechnicus Electrabel

Heb je vlug werk gevonden?
Ik ben onmiddellijk nadat ik afgestudeerd was, vakantiewerk gaan 
doen bij Electrabel en ze waren heel tevreden over mij. Onmiddellijk 
aansluitend ben ik dan beginnen te werken op de onderhoudsdienst 
van Electrabel.

Wat heb je geleerd op XIOS?
Ik heb er de ideale mix gekregen van theorie en praktijk, zodat ik 
goed voorbereid was op de bedrijfswereld. Op XIOS heb ik vooral 
geleerd om op een logische en praktische manier technische 
problemen op te lossen, en dat is iets dat ik in mijn huidige job elke 
dag nodig heb. Op zich is de opleiding behoorlijk breed, maar ik vind 
dat net een voordeel: je weet van alles iets af, waardoor je heel veel 
richtingen uitkunt. Eigenlijk begin je bij je eerste job toch sowieso 
vanaf nul en ga je je pas vanaf dan écht specialiseren.

Hoe kijk je terug op je studententijd?
Het was een leuke tijd en een leuke opleiding die ik aan iedereen zou 
aanraden. Ze biedt mooie job- en carrièrekansen!

NADINE VERHOEVEN
HUMAN RESOURCES MANAGER ELECTRABEL
Hoe zit het met de tewerkstellings-perspectieven voor studenten 
met een diploma professionele bachelor elektromechanica?
Hoewel het momenteel economische crisis is en dat zich voor veel 
beroepen ook laat voelen op de arbeidsmarkt, is er in België een 
blijvend tekort aan goede, technisch geschoolde professionele 
bachelors. Hun werkzekerheid is dus sowieso gegarandeerd.Voor 
de industrie is de professionele bacheloropleiding elektromechanica 
eigenlijk ideaal: de afgestudeerden hebben een veelzijdige opleiding 
achter de rug, ze zijn multi-inzetbaar en hebben de juiste basis 
om door te groeien naar een meer deskundige of leidinggevende 
functie, als ze dat willen. 

Wat vindt u van het niveau van onze XIOS-stagiairs en 
-afgestudeerden?
Wij vinden de XIOS-opleiding elektromechanica van een goed 
niveau; niet toevallig dus dat we meerdere medewerkers in dienst 
hebben die op XIOS afgestudeerd zijn.  Natuurlijk hangt het niveau 
van de student wel sterk af van zijn persoonlijke interesse en 
gedrevenheid; het is dus moeilijk om algemene uitspraken te doen. 
Binnen Electrabel ervaren wij XIOS wel als een voortrekker als het 
erop aankomt het niveau en de inhoud van de opleiding op één lijn 
te houden met wat de industrie vraagt.  XIOS is vragende partij om 
hierover samen te zitten met vertegenwoordigers van bedrijven, 
en heeft in dat kader een  curriculumraad ingericht waar ook een 
Electrabel-vertegenwoordiger deel van uitmaakt.

Over welke kennis en vaardigheden moet een professionele 
bachelor beschikken wanneer hij start in een bedrijf?
Van een professionele bachelor verwachten wij behalve een degelijke 
technische kennis, een sterke interesse in techniek en een leergierige 
houding. Sociale vaardigheden,  communicatie en teamwork zijn ook 
een must, aangezien je in een groot bedrijf met meerdere collega’s 
moet samenwerken en met veel mensen in contact komt. En voor 
de rest wordt er in deze branche ook veel belang gehecht aan een 
goede veiligheidsattitude en een sterk verantwoordelijkheidsbesef. 

AFGESTUDEERDEN
& BEROEPENVELD

CEVECO BESTE DIENSTENONDERNEMING 
VAN VLAANDEREN 

Ceveco, een Small Business Project (SBP) van vijf laatstejaarsstudenten elektromechanica, kaapte in mei 2012 in Leuven de prijs weg van beste 
dienstenonderneming van Vlaanderen. Drie maanden eerder had Ceveco ook al de prijs voor het meest innovatieve bedrijf op de Bouwinno-
vatiebeurs gewonnen. Pieter De Conninck, yves Palmers, Jelle Spiritus, Niels Tijtgat en Jo Wouters richtten in de loop van het academiejaar een 
studentenbedrijfje op dat zich specialiseerde in wateranalyses voor (industriële) HVAC-installaties. Dankzij een weloverdachte mediacampagne 
en de deskundige begeleiding van peterbedrijf Spirotech slaagden de studenten er op zes maanden tijd in de waarde van hun Ceveco-aandelen 
meer dan te verdubbelen. Goed voor een extra geldprijs van 500 euro en een tweede plaats op 500 Vlaamse studentenondernemingen. Een 
topprestatie!
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PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTROMECHANICA
SP = studiepunt  -  1 studiepunt = 25-30 uren studietijd (contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)

afSTudEErrIcHTIng OndErHOudSTEcHnOLOgIE

PrOgrammadEEL 1 SP PrOgrammadEEL 2 SP PrOgrammadEEL 3 SP

BASISELEKTRICITEIT 9 TOEGEPASTE ELEKTRICITEIT 1 8 TOEGEPASTE ELEKTRICITEIT 2 4

BASISELEKTRONICA EN DIGITALE TECHN. 8 TOEGEPASTE ELEKTRONICA 6 REGELTECHNIEK LABVIEW 4

ELEKTRICITEITSTECHN. EN MEETTECHN. 4 PROCESAUTOMATISERING 10 AUTOMATISERING 4

TECHNISCH EN ELEKTRISCH TEKENEN 4 CAD 3 ROBOTICA 5

WISKUNDE 8 WARMTELEER EN ENERGIE 3 CAD 2 3

WARMTELEER 1 4 MECHANICA EN TOEPASSINGEN 8 TOEGEPASTE THERMODyNAMICA 4

TOEGEPASTE MECHANICA 4 MACHINEONDERDELEN 6 ONDERHOUDSMANAGEMENT 3

PNEUMATICA EN HyDRAULICA 6 ONDERHOUDSTECHNIEKEN 1 4 ONDERHOUDSTECHNIEKEN 2 6

MATERIALENKENNIS 1 3 MATERIALENKENNIS 2 3 SMALL BUSINESS PROJECT (SBP) 6

MECHANICA 4 ONTWERP-EN 
PRODUCTIETECHNIEKEN

6
ZORGSySTEMEN 3

COMMUNICATIE EN RAPPORTERING 3 STAGE & BACHELORPROEF 15

INTERNATIONALE COMMUNICATIE 1 3 INTERNATIONALE COMMUNICATIE 2 3 INTERNATIONALE COMMUNICATIE 3 3

TOTaaL 60 TOTaaL 60 TOTaaL 60

afSTudEErrIcHTIng kLImaTISErIng

PrOgrammadEEL 1 SP PrOgrammadEEL 2 SP PrOgrammadEEL 3 SP

BASISELEKTRICITEIT 9 TOEGEPASTE ELEKTRICITEIT 1 8 TOEGEPASTE ELEKTRICITEIT 2 4

BASISELEKTRONICA EN DIGITALE TECHN. 8 TOEGEPASTE ELEKTRONICA 6 AUTOMATISERING 4

ELEKTRICITEITSTECHN. EN MEETTECHN. 4 PROCESAUTOMATISERING 10 BOUWFySICA EN ISOLATIETECHN. 3

TECHNISCH EN ELEKTRISCH TEKENEN 4 CAD 4 HVAC 6

WISKUNDE 8 MECHANICA EN TOEPASSINGEN 8 VERWARMINGSTECHNIEKEN 2 5

WARMTELEER 1 4 VERWARMINGSTECHNIEKEN 1 4 VENTILATIETECHN. EN LUCHTBEH. 2 4

TOEGEPASTE MECHANICA 4 VENTILATIETECHN. EN LUCHTBEH. 1 4 ENERGIE EN NUTSVOORZIENINGEN 2 3

PNEUMATICA EN HyDRAULICA 6 ENERGIE EN NUTSVOORZIENINGEN 1 3 KOELTECHNIEKEN 2 4

MATERIALENKENNIS 1 3 KOELTECHNIEKEN 1 3 SMALL BUSINESS PROJECT (SBP) 6

MECHANICA 4 MATERIALENKENNIS 2 (KLIMA) 3 ZORGSySTEMEN 3

COMMUNICATIE & RAPPORTERING 3 THERMODyNAMICA 4 STAGE EN BACHELORPROEF 15

INTERNATIONALE COMMUNICATIE 1 3 INTERNATIONALE COMMUNICATIE 2 3 INTERNATIONALE COMMUNICATIE 3 3

TOTaaL 60 TOTaaL 60 TOTaaL 60
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Al eens gedacht hoe onze wereld eruit zou zien zonder computers, 
zonder internet, zonder gsm, zonder gps, zonder elektriciteit? 
Moeilijk in te beelden, hè? We vinden al die zaken heel 
vanzelfsprekend, totdat het internet ‘plat ligt’ of de elektriciteit 
uitvalt. Heb jij een gezonde interesse in techiek en wil je absoluut 
te weten komen hoe die elektronische snufjes in je dagelijkse 
leefwereld werken? Word dan de elektronicus van de toekomst.

Dat we allang niet meer zonder elektronica en ICT kunnen, heeft 
alvast één positief effect: bekwame elektronici zijn al jarenlang zeer 
gewild op de arbeidsmarkt. Geen wonder, want ze zijn broodnodig 
in alle bedrijven, sectoren en vakdomeinen. Enquêtes tonen aan dat 
onze XIOS-afgestudeerden professionele bachelor elektronica-ICT 
allemaal in minder dan drie maanden werk vinden. Tweederde heeft 
zelfs werk voordat ze afstuderen!

WAAROM KIES JE VOOR ELEKTRONICA-ICT?
•	 omdat werkzekerheid gegarandeerd is: elektronici en 

ICT-technici zijn en blijven erg in trek op de arbeidsmarkt
•	 omdat elektronica-ICT fun is: gloednieuwe 

technologieën ontdekken, technische problemen 
oplossen, elektronische systemen ontwerpen, 
installeren en onderhouden enz.

•	 omdat elektronici en ICT’ers alle troeven in handen 
hebben om een aantrekkelijke en uitdagende 
professionele carrière uit te bouwen

WAAROM ELEKTRONICA-ICT@XIOS? 
WEL, DAAROM:

•	 omdat de opleiding via research & development 
permanent mee-evolueert met haar tijd en met de 
modernste technologieën (o.m. FPGA’s, nanochips), die 
onmiddellijk in het onderwijs geïntegreerd worden

•	 omdat de opleiding sterk praktijkgericht is, door concrete 
projecten, bedrijfsbezoeken, casestudy’s en - als kers op 
de taart - een stage en eindwerk in een bedrijf

•	 omdat onze brede, veelzijdige opleiding de ideale mix 
heeft van zowel hard- als software (zowel de elektronica- 
als de ICT-component), waardoor je achteraf heel veel 
richtingen uitkunt

•	 omdat jij centraal staat bij ons: kleine labogroepen, 
veel persoonlijke begeleiding, een nauw contact met je 
docenten

•	 omdat je - binnen je reguliere opleiding - extra diploma’s 
behaalt:

            -     een VCA-VOL-certificaat veiligheid voor   
                  operationeel leidinggevenden
           -     het Vlajo-attest ondernemerscompetenties  
   (via het opleidingsonderdeel Small Business  Project)
•	 omdat XIOS de eerste LabVIEW Academy is in de Benelux 

én Cisco Networking Academy: je wordt voorbereid op 
industrieel hoog aangescheven certificaten en hebt op 
die manier een streepje voor op de arbeidsmarkt.

ELEKTRONICA - ICT
BACHELOR  IN DE

Research& Development
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WAT MOET JE VOORAF KENNEN EN KUNNEN?
Zowel een technische (tso) als een algemene (aso) vooropleiding 
sluiten goed aan bij de vorming tot professionele bachelor in de 
elektronica-ICT. Bepalend is niet zozeer je specifieke vooropleiding, 
wel je motivatie en inzet.

JE STAAT ER 
NIET ALLEEN VOOR...
De sprong van middelbaar naar hoger onderwijs is groot. Dat hoor je 
overal. Bij XIOS sta je er echter niet alleen voor: studiebegeleiding is 
voor ons immers een absolute topprioriteit. Kort samengevat:
•	 de meeste lessen - en zeker de praktijklabo’s - worden in 

kleine groepjes georganiseerd, zodat alle studenten optimaal 
begeleid kunnen worden

•	 docenten zijn steeds bereid tot extra uitleg vóór en na de les 
en op vaste momenten buiten de lessen

•	  studenten die problemen hebben met het opleidingsonderdeel 
wiskunde, krijgen - als ze dat willen - wekelijks een extra uur 
begeleiding

•	 iedere student heeft een persoonlijke mentor 
•	 wil het studeren niet lukken, zit je met een persoonlijk 

probleem of heb je faalangst, dan kun je aankloppen bij de 
studiebegeleidster

Binnen de opleiding maken we ook werk van een zo maximaal 
mogelijk studiecomfort:
•	 lessenroosters zonder springblokken
•	 een trimestersysteem met échte vakanties (geen verdoken 

blokperiodes) 
•	 optimale spreiding van examens tijdens de examenperiodes

Je ziet het: bij XIOS ben je geen nummer. We vinden het erg 
belangrijk dat je je goed voelt bij ons. Veel succes!

AFGESTUDEERD 
WHAT’S NEXT?
Na deze praktijkgerichte driejarige studie ben je helemaal klaar 
voor de industrie. Je bent uitgegroeid tot een elektronica- en ICT-
specialist die onmiddellijk inzetbaar is op de arbeidsmarkt. Wil je 
nog voortstuderen nadat je je bachelordiploma elektronica–ICT 
hebt behaald, dan kun je binnen de XIOS Hogeschool Limburg een 
mastergraad behalen via een verkort studieprogramma.

1E PROFESSIONELE BACHELOR
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WAAR KOM JE TERECHT?



HET OPLEIDINGSPROGRAMMA 
IN EEN NOTENDOP

1E PrOfESSIOnELE bacHELOr 
Je verwerft een algemene theoretische en praktische basis voor alle technische opleidingsonderdelen, met het hoofdaccent op 
basiselektriciteit, basiselektronica en digitale technieken. In de labozittingen leer je elektronische schema’s lezen en begrijpen, 
schakelingen bouwen, en metingen en berekeningen uitvoeren. In het derde trimester werk je je eerste project uit. 

2E PrOfESSIOnELE bacHELOr
Je krijgt een diepgaande, veelzijdige vorming waarin zowel de elektronica- als de ICT-component uitgebreid aan bod komen: 
toegepaste elektronica, informatica, automatisering, microcontrollers, telecommunicatie enz. De praktijk staat voorop: het 
aantal labozittingen wordt fiks uitgebreid en je werkt samen met een collega-student een groter project uit, al dan niet in 
samenwerking met een bedrijf.

3E PrOfESSIOnELE bacHELOr
In je laatste jaar staan de praktische toepassingen voorop. Om de overgang van school- naar beroepsleven vlot te laten verlopen, 
werk je het volledige derde trimester (negen weken) in een bedrijf een eindwerk uit. Op het einde van het academiejaar verdedig 
je je eindscriptie voor een professionele jury. Verder ligt het accent onder meer op DSP en embedded systemen en een small 
business project, waarin je - in teams van 5 à 6 studenten - een elektronicaproduct ontwerpt, produceert en commercialiseert.  25



   TALENT IN DE    KIJKER 
Succesverhaal
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ROBOCUP JUNIOR 
XIOS behoort tot het Vlaamse netwerk van de RoboCup Junior, een schoolwedstrijd waarin 
leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs (8-14 jaar) op een speelse manier 
worden ingewijd in de wondere wereld van de robotica. Docenten uit de professionele 
bacheloropleiding elektronica-ICT verzorgen in samenwerking met het Regionaal 
Technologisch Centrum (RTC) Limburg halvedagopleidingen voor leerkrachten uit het lager 
en middelbaar onderwijs, zodat die hun eigen team kunnen klaarstomen voor de RoboCup. 

OLIVIER OTTENBURGS EN 
DIETER VANRyKEL
WINNAARS VAN DE 
BARCO HIGH TECH AWARD 
2010
In hun eindwerk ‘FPDA-2 EtherCAT Communications’ werkten 
Olivier en Dieter draadloze toepassingen en een ‘human-machine 
interface’ uit waarbij je draadloos via gsm of computer machines 

aanstuurt. Daarnaast kun je ook in 33 microseconden tot 1.000 
apparaten updaten. De toepassingen kunnen vrijwel onmiddellijk 
geïmplementeerd worden in concrete industriële applicaties. De 
Barco High Tech Award leverde Olivier en Dieter een geldprijs op van 
1.500 euro.
Olivier Ottenburgs & Dieter Vanrykel. FPDA-2 EtherCAT Communications. 
Afstudeerscriptie professionele bachelor elektronica-ICT, XIOS Hogeschool Limburg, 

2010. Promotor: ing. Vincent Claes

SMALL BUSINESS 
PROJECTS 
ELEKTRONICA-ICT: 
EEN SUCCESVERHAAL! 
Tweemaal tweede worden uit meer dan 500 projecten: il faut le 
faire! Enkele jaren geleden werd het studentenbedrijfje WomBat 
Solutions de trendsetter van een generatie veelbelovende small 
business projects aan XIOS. De studenten ontwierpen de ‘alertor’, 
een anti-indommeltoestel voor auto’s, en waren wekenlang niet 
weg te branden uit de media, met een massale verkoop en omzet 
tot gevolg. Eén jaar later deden de studenten van Novec dat exploot 
nog eens dunnetjes over met een ander product: de i-Control, een 
multifunctioneel draadloos antidiefstaltoestel.

RESEARCH & 
DEVELOPMENT
XIOS-docenten, -assistenten en -lectoren van de afdeling 
elektronica–ICT geven niet alleen les, ze zijn ook intensief 
betrokken bij onderzoek en dienstverlening. Doordat ze permanent 
bezig zijn met de nieuwste technologieën, zijn de cursussen die je 
krijgt recent en up-to-date. Maar misschien nog belangrijker: je 
erft hun onderzoekende, probleemoplossende ‘microbe’, iets wat de 
industrie zeker weet te appreciëren. Het elektronica-ICT-onderzoek 
kan worden opgedeeld in drie soorten:
•	 Toegepast-wetenschappelijk onderzoek (doctoraten) in de 

nano-elektronica. Samenwerking met de Universiteit Hasselt 
en andere universiteiten, en bedrijven en instituten in binnen- 
en buitenland. 

•	 Contractueel dienstverlenend onderzoek voor bedrijven en 
instellingen (via de Technologiepool).

•	 Projectonderzoek (PWO)
 - Data I/O met een FPGA
 -Ontwikkeling van nieuwe didactische opstellingen en  
 cursussen voor studenten.

START JE INTERNATIONALE 
CARRIèRE BIJ ONS
Enkele maanden naar het buitenland vertrekken om er te gaan 
studeren of er stage te lopen: het klinkt aanlokkelijk, niet? Een 
buitenlandse studieperiode is in ieder geval een verrijkende 
ervaring: je komt in aanraking met andere culturen, het verruimt 
je kennis in een andere taal, je leert zelfstandiger te leven, het 
staat niet slecht op je cv enz. Voldoende argumenten om je koffers 
te pakken! De afgelopen jaren trokken studenten professionele 
bachelor elektronica-ICT onder meer naar Frankrijk, Spanje, 
Duitsland en Ierland voor hun stage en eindwerk. Ook neemt de 
opleiding deel aan de ‘internationale dag’ en organiseert ze een 
binnen- en buitenlandse studiereizen.

   TALENT IN DE    KIJKER 
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AAN HET 
WOORD  
PIETER PONCELET 

Amper een week na het verlossende 
nieuws dat ik mijn secundaire diploma 
elektriciteit-elektronica had behaald, 
kwam een van de moeilijkste keuzes uit 
mijn leven op de proppen:  
wat na het secundair onderwijs? 
Via enkele vrienden die een paar 

jaar ouder waren, had ik vernomen dat er in Limburg maar twee 
hogescholen de professionele bacheloropleiding elektronica-ICT 
aanboden. Tijdens de opendeurdagen ben ik in beide scholen 
binnengesprongen, in de hoop er wijzer uit te worden. De keuze was 
snel gemaakt toen mijn oog op XIOS viel. Niet alleen het moderne 
gebouw, maar ook de constante vernieuwing van het materiaal 
dat er ons ter beschikking wordt gesteld, deden mij al wegdromen 
van een carrière in de hightechwereld. In een wereld die door 
elektronica bestuurd wordt is er immers altijd genoeg werk voor 
een elektronicus.

Dankzij de professionele opleiding die ik nu krijg van lectoren 
die goed vertrouwd zijn met de bedrijfswereld, kan de overstap 
van hogeschool naar industrie geen enkel probleem meer zijn. 
Deze professionele opleiding doet echter meer dan je alleen maar 
klaarstomen voor de bedrijfswereld; het is tegelijkertijd een oven 
die de studenten voorverwarmt om door te stromen naar een 
academische richting.

Wat mijn toekomstplannen betreft: ik ben er eigenlijk nog niet uit. 
Zal ik een klein bedrijfje opstarten met vrienden of zal ik er nog 
enkele jaartjes bij doen tot academische bachelor? Only time can 
tell…

KEVIN GyBELS
Afgestudeerd in 2008, werkt momenteel 
in Duitsland
Waarom heb je indertijd voor XIOS 
gekozen?
Toen ik het in het middelbaar zat, 
brachten we met onze klas een bezoek 
aan XIOS en ik was meteen verkocht. Ik 

wilde sowieso elektronica-ICT studeren - dus dat was al in orde - 
maar ook de rest sprak mij heel erg aan: een mooi gebouw, rustig 
gelegen in de natuur, een familiale hogeschoolsfeer, een opleiding 
kort bij huis zodat ik zelf elke dag met de fiets kon komen... Ik heb 
niet meer getwijfeld.

Wat doe je momenteel?
Ik werk bij Rockwell Automation in Duitsland, in een plaatsje 
tussen Düsseldorf en Wuppertal. Het is een Amerikaans 
automatiseringsbedrijf met vestigingen over heel de wereld. Ik 
verzorg er de ‘technical support’ voor het Beneluxgedeelte en werk 
voortdurend samen met Nederlanders, Duitsers en Italianen. Een 
heel afwisselende job waarin ook heel veel technische aspecten aan 
bod komen: plc’s, HMI, drives, motion enz.

Hoe heb je die job gevonden?
Wel, ik heb de Duitse arbeidsmarkt leren kennen toen ik samen met 
een jaargenoot in m’n laatste jaar drie maanden op stage was in 
Heilbronn. Dat was een heel leerrijke ervaring die voor mij echt wel 
nog wat langer had mogen duren. Ik kwam de vacature bij Rockwell 
op het spoor en mocht direct na mijn studies beginnen. De kans om 
te starten en ervaring op te doen in zo’n multinational wilde ik niet 
laten liggen en bovendien verdien ik hier voor een starter echt wel 
goed m’n brood.

Wat heb je geleerd op XIOS?
De opleiding heeft mij laten proeven van heel veel verschillende 
aspecten binnen het uitgebreide domein van de elektronica-ICT. 
Je krijgt er een mooi beeld van welke richtingen je in je latere 
werkleven uitkan en die basis heb je ook nodig om je permanent 
bij te scholen. Elke dag dat ik werk, leer ik nog nieuwe dingen bij... 

Studenten
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PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT
SP = studiepunt - 1 studiepunt = 25-30 uren studietijd (contacturen, begeleide zelfstudie, zelfstudie, examen afleggen)

PrOgrammadEEL 1 SP PrOgrammadEEL 2 SP PrOgrammadEEL 3 SP

ELEKTRICITEIT 8 ELEKTR. MOTOREN EN SENSOREN 3 DSP 3

ELEKTRONICA 10 ANALOGE ELEKTRONICA 8 MECHATRONICA 6

DIGITALE TECHNIEKEN 9 DIGITALE SySTEMEN VHDL 3 DIGITALE COMMUNICATIE 6

WISKUNDE 6 μC-SySTEMEN 8 RF-TECHNIEKEN 4

NATUURWETENSCHAPPEN 6 DC POWER MANAGEMENT 3 ZORGSySTEMEN 3

M-TECH 3 PLC 6 BUILDING AUTOMATION 5

TOEGEPASTE INFORMATICA 6 TOEGEPASTE INFORMATICA 2 4 TOEGEPASTE INFORMATICA 3 6

INTERNATIONALE COMMUNICATIE 3 INTERNATIONALE COMMUNICATIE 3 INTERNATIONALE COMMUNICATIE 3

NETWERKEN 1 3 NETWERKEN 2 9 EMBEDDED SySTEMEN 3

PROJECT 1 6 PROJECT 2 5 SMALL BUSINESS PROJECT (SBP) 6

TRANSMISSIEMEDIA 5 STAGE EN BACHELORPROEF 15

SIGNAALANALySE 3

TOTaaL 60 TOTaaL 60 TOTaaL 60
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TOEGEPASTE  INFORMATICA
BACHELOR

WIE BEN JE?
Jij wil de Digital Expert van de toekomst zijn en mee aan de basis staan van de 

nieuwe evoluties in onze maatschappij. Onze maatschappij is tegenwoordig 

afhankelijk van goede informatici en jij bezit de nodige:

•	 Creativiteit = problemsolving, webdesign, nieuwe ideeën…

•	 Dynamiek = nieuwe technologieën, nieuwe trends, leergierig…

•	 Openheid = sociaal, luisteren naar klanten, teamwork…

•	 Overtuiging = communicatief, leiderschap willen opnemen, verkoop…

DE OPLEIDING
De opleiding Toegepaste informatica is een praktijkgerichte opleiding 

met een goed opgebouwd programma waarvan de inhoud beantwoordt aan 

de verwachtingen van toekomstige werkgevers. We proberen je op een zeer 

praktische manier de knepen van het vak te leren. Door onze samenwerking met 

Microsoft, Cisco, Oracle en andere informaticabedrijven word je opgeleid tot het 

behalen van erkende certificaten.

In het eerste jaar volgt iedereen hetzelfde studietraject. In de domeinen 

programming, networks, problemsolving en business leer je de fundamentals, 

zoals het maken van een applicatie m.b.v. Java en .Net, het beheren van een 

computersysteem en netwerk, het verkennen van besturingssystemen 

(Windows/Linux). De eerste stappen zetten om een webpagina te maken, kan 

natuurlijk ook niet ontbreken in deze tijd waar alles zich online afspeelt. Aangezien 

we meer en meer overladen worden door gegevens (Facebook-berichten, 

klantenbestanden…) leer je ook met deze gegevens gestructureerd omgaan 

m.b.v. databanken. Al deze nieuwe technieken vergen nieuwe manieren van 

denken (gestructureerd, objectgeoriënteerd) die ook aangebracht worden.

In het tweede jaar wordt je opleiding verder uitgediept in deze domeinen en kan 

je proeven van de keuzerichtingen. Naargelang je interesse volg je de beperkte 

track Application development, Entrepreneur of  Network.

In het derde jaar kies je voor specialisatie in de keuzerichtingen 

Softwaremanagement of Systems and Networks of Application 
Development. In dit laatste domein sta je voor de volgende uitdaging: 

gezamenlijke verdieping in de developmentomgeving om vervolgens specialist te 

worden in Java, .Net, Webtech of Mobile...

De hedendaagse IT’er moet sociaal, communicatief en vooral een echte teamplayer 

zijn: met technische kennis alleen red je het dan ook niet meer. Business skills zoals 

communicatieve vaardigheden en inzicht in de business flow bereiden je voor op de 

arbeidsmarkt. 

Om je voor te bereiden op het echte werk hebben we in het 1e en 2e jaar 

vakoverschrijdende opdrachten waarin je zowel in een team als zelfstandig leert 

werken en waarin je je informaticakennis in een ruimere context plaatst. 

Tot slot is er het IT-project van het 3e jaar: hierin worden in ieder team de 

verschillende domeinen van de afstudeerrichtingen geïntegreerd en werk je als team 

samen met bedrijven om zo voeling te krijgen met de praktijk. 

Het sluitstuk van de professionele opleiding is een bedrijfsstage van twaalf weken 

in het derde jaar.

Vanuit de opleiding wensen we je een verruimende kijk op de werkwereld te 

geven door deelname aan seminaries, studiereis naar Cebit, projecten met externe 

partners en stages in binnen- en buitenland. Tevens krijg je de mogelijkheid tot het 

opstarten van een echt bedrijf tijdens je opleiding.

TROEVEN OPLEIDING? 
De praktijkgerichte aanpak in de opleiding is voor ons heel belangrijk: daarom 

hebben we een sterke samenwerking met de bedrijfswereld uitgebouwd. Partners uit 

het werkveld worden actief betrokken in het ontwikkelen van ons studieprogramma 

en werken ook nauw samen met het afstudeerproject van het 3e jaar. 

Innovatie en onderzoek worden verzekerd in de opleiding: hiervoor heeft de opleiding 

een bijzonder kwaliteitskenmerk gekregen.

Iedere student krijgt de kans om op zijn niveau te groeien op professioneel vlak. 

Dat doen we door persoonlijke studiebegeleiding, professionele activiteiten en de 

mogelijkheid tot deelname aan internationale programma’s.

In het studieprogramma wordt niet enkel aandacht besteed aan de technische 

ontwikkeling van de toekomstige IT-expert, maar wordt er ook gewerkt aan een 

goede beroepshouding. Naarmate de student groeit in zijn opleiding, evolueren 

de werkvormen waarbij de schriftelijk-theoretische toetsing van kennis en 

vaardigheden steeds meer plaats maakt voor een competentiegerichte beoordeling.

MET WIE WERK JE? 
Informatici worden op alle mogelijke domeinen ingeschakeld. Je kan 

terechtkomen in een team van programmeurs, consultant zijn voor je klanten of 

samenzitten met managers.



MOGELIJKHEDEN TOT VERDER STUDEREN
Na je opleiding tot professionele bachelor heb je verschillende moge-
lijkheden om je verder te ontwikkelen: zo kan je verder doorstromen naar een 

masterdiploma, zoals een Master informatica of is er de optie om op 1 jaar tijd een 

2de diploma Bachelor in de toegepaste informatica te behalen voor een andere 

specialisatie.

De nieuwe ontwikkelingen in de IT-wereld vragen informatici die niet enkel goed 

opgeleid zijn, maar steeds weer hun expertise blijven uitbreiden via postgraduaten 

of universitaire opleidingen. 

WAAR KAN JE GAAN WERKEN? 
BEROEPSMOGELIJKHEDEN?
Met deze ICT-opleiding heb je een goed toegangskaartje in handen voor de 

boeiende en dynamische wereld van informatica. De vraag naar goede IT’ers is groot 

in alle sectoren: grote bedrijven en kmo’s, profit/non-profit, dienstensector, ICT-

dienstenleveranciers, ICT-consultants. 

De bedrijfswereld biedt een brede waaier aan functies aan: programmeurs, 

analisten, consultants, pc-technici, infrastructuurbeheerders, webdesigners, 

helpdeskfuncties...

De toekomstmogelijkheden zijn haast onbeperkt. Je kunt alle kanten uit in IT, 

je hebt zeker geen vlakke carrière voor de boeg. IT is nu eenmaal 

niet meer weg te denken in onze digitale maatschappij.

EXTRA KENMERKEN
De hogeschool doet er alles aan om het studentenleven zo aangenaam mogelijk te 

maken. De kwaliteit van ons studentenrestaurant is alvast één troef. Daarnaast 

wordt er een uitstekende infrastructuur aangeboden om het studeren zo 

aangenaam mogelijk te maken door verschillende ruimtes aan te bieden waar 

studenten individueel of in groep kunnen studeren en werken aan practica. De 

PHL is de hogeschool met de laptop, dus naast een prijs/kwaliteit zeer goede 
laptop, wordt er over de hele campus een draadloos netwerk voorzien. Voor 

de projecten en de praktijksessies wordt er ook up-to-date materiaal ter 

beschikking gesteld, zoals iPhones, iPads, Androidphones, Androidtablets, 

Windows Phones, Ciscorouters en switches, bladeservers… 

Ook zijn er al verschillende lokalen uitgerust met een Smartboard, wat de lessen 

aangenamer maakt en ook de mogelijkheid biedt om bordnotities digitaal aan de 

studenten te bezorgen.

Verder bieden we ook verschillende mogelijkheden aan om in contact te komen 

met het werkveld zoals verscheidene Manager@Breakfast (ontbijtsessies met 

bedrijfsleiders en managers), een jobbeurs en het volgen van seminaries, 
events en wedstrijden in het werkveld.

PHL EN XIOS WORDT PXL-IT (1 + 1 WORDT 3)
•	 Het nieuwe departement PXL-IT zal zich volledig focussen op informatica

•	 Grootste IT-opleiding op één campus 

•	 Sterke centralisatie van expertise op één campus: opleiding, onderzoek en 

dienstverlening

•	 Op basis van het laatste visitatierapport positioneert de opleiding zich bij de 

top in Vlaanderen 

•	 Informatica = Innovatie:                                                                                                      

De opleiding kreeg als enige in Vlaanderen het Bijzonder Kwaliteitskenmerk 

voor Innovatie en Onderzoek!

PXL-IT IN HET CENTRUM VAN HET 
INNOVATIEGEBEUREN:
•	 Unieke opleiding mobiele applicatieontwikkeling

•	 Mobile event: Apps City op 3 en 4 mei 2013

•	 Programmeerwedstrijd

•	 Dicht bij het Microsoft Innovation Center (MIC) in Genk

•	 Centraal tussen Wetenschapspark en Research Campus

•	 Switch2IT, blended learning traject in samenwerking met VDAB  en Agoria

•	 Binnen de opleiding Mobile studeren studenten vanuit heel Vlaanderen en 

Nederland

 “ONZE DIPLOMA’S WORDEN 
WERELDWIJD ERKEND DOOR DE 
NVAO!”

NVAO, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, is opgericht door de Nederlandse en 
Vlaamse overheid en geeft een DESKUNDIG en OBJECTIEF oordeel over de kwaliteit van het 

hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
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ORGANISATIE 
ACADEMIEJAAR
SCHEMA MET VAKANTIEPERIODES

Semester 1 - deel 1 Semester 1 - deel 2 Semester 2

16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23

sept okt nov dec jan febr ma apr mei juni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

les V les ex. les V les examen les V les V les examen D jaar 1

Semester 1 Semester 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

les V les V les examen les V les V les examen D jaar 2

Semester 1 Semester 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

les V V examen IT-project V stage V stage examen D jaar 3

 = les (hoorcollege, practica, begeleid zelfstandig werk, projectwerk…)   

 = examens / stageverdediging
 = V = vakantie
 = IT-project 

 = stage
 = D = deliberatieweek
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WIE BEN JE? (WELKE INTERESSES HEB JE NODIG?)
•	 Je houdt van variatie en wil een echte problemsolver zijn
•	 Je wil graag software ontwerpen, technische problemen oplossen
•	 Nieuwe technologieën spreken je aan 
•	 Je zit vol creativiteit en dynamiek 
•	 Je bent gericht op levenslang leren
•	 Je bent sociaal, communicatief en een teamplayer 
•	 Je wil een digital expert worden

DE OPLEIDING 
TOEGEPASTE INFORMATICA
Praktijkgerichte opleiding met 3 keuzerichtingen:   
 Softwaremanagement
   of System and Networks
   of Application Development

MET WIE WERK JE? 
•	 Computergebruikers
•	 Managers
•	 Bedrijfsleiders
•	 Consultants
•	 ICT-professionals
•	 ...

TROEVEN OPLEIDING?
•	 Sterke samenwerking met de bedrijfswereld
•	 Sterke projectwerking samen met werkveld
•	 Bijzonder kwaliteitskenmerk voor innovatie en onderzoek
•	 Aandacht voor technische én professionele  ontwikkeling
•	 Werkvormen evolueren naarmate de student groeit
•	 Sterke competentiegerichte en praktische aanpak 
•	 Mogelijkheid tot deelname aan internationale programma’s
•	 Goede band met de oud-studenten (alumni)
•	 Sterke studie- en studentenbegeleiding

UNIEKE KEUZETRACKS 
•	 In 2e jaar : mini-keuzetrack:  

Application development track, 
Entrepreneur track en Network track

•	 In de afstudeerrichting 
applicatieontwikkeling:  
Mobile track, Web track, Java Expert track,  
.NET Expert track

Bachelor
3 jaar

180 studiepunten

Studiereizen,  
seminaries,  
projecten  

met externe  
partners

Stages in  
binnen- en  
buitenland

Mogelijkheid  
tot het opstarten 

van een echt bedrijf 
tijdens de opleiding
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EXTRA KENMERKEN? 
•	 Goede infrastructuur, draadloos netwerk op de campus
•	 Up-to-date IT-materiaal 
•	 Manager @ Breakfast: ontbijtsessies met bedrijfsleiders en managers
•	 Deelname aan seminaries/events/wedstrijden in het werkveld
•	 Sterke inzet op ondernemerschap 
•	 Studiedagen
•	 Summer Schools in samenwerking met bedrijven

MET WIE WERK JE? 
•	 Computergebruikers
•	 Managers
•	 Bedrijfsleiders
•	 Consultants
•	 ICT-professionals
•	 ...

WAAR KAN JE GAAN WERKEN? 
BEROEPSMOGELIJKHEDEN?
KNELPUNTBEROEP

Alle sectoren:  
grote bedrijven en 

kmo’s, profit/non-profit, 
dienstensector,  

ICT-dienstenleveranciers, 
ICT-consultants

Jobs:  
programmeurs,  

analisten, consultants,  
pc-technici, 

infrastructuurbeheerders,  
webdesigners, 

helpdeskfuncties...

WELKE MOGELIJKHEDEN TOT VERDER STUDEREN  
BESTAAN ER? 
@onze hogeschool
•	 Tweede Bachelor in de toegepaste informatica (in een andere specialisatie)
•	 Bachelor in de elektronica-ICT
•	 Postgraduaat mobiele applicatieontwikkeling (uniek in de Euregio)

@universiteit
•	 Master informatica
•	 Master toegepaste economische wetenschappen / handelswetenschappen

LEVEN EN LEREN
LEREN
•	 ICT-ondersteund onderwijs (hogeschool met de laptop)
•	 Mogelijkheid tot lessen of stage volgen in het buitenland
•	 Sterk uitgewerkte studentenbegeleiding
•	 Faciliteiten (werkstudenten, topsport…)
•	 Financiële tussenkomsten
•	 Inspraak van studenten
•	 …

LEVEN
•	 Grootste studentencatering in Limburg
•	 Eigen huisvesting en partner van Limburgs kamerbestand
•	 Zeer ruim (gratis) sportaanbod
•	 Gevarieerd cultuuraanbod van optredens tot poëzieaanbod
•	 Vier studentenverenigingen
•	 Hasselt studentenstad!
•	 …
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AAN HET 
WOORD  Toekomstplannen

DEPARTEMENTSHOOFD
FRANCIS VOS
DEPARTEMENTSHOOFD
Panta Rhei, alles is in beweging. 
Vanaf  academiejaar 2013-2014 start het  nieuwe 
departement PXL-IT waarin de opleidingen  Toegepaste 
informatica van PHL en XIOS worden geïntegreerd.   PXL-IT wordt het 
enige departement in Vlaanderen met volledige focus op IT en met het 
grootste aantal IT-studenten op één campus.  Het departement dat zich 
met het bijzonder kwaliteitskenmerk voor Innovatie en Onderzoek mag 
profileren. We onderscheiden ons door specialisatie vanaf het tweede 
jaar en door de grote verscheidenheid in keuzetracks.   In deze context 
organiseren we nu reeds een specifieke opleiding rond mobile die al na 
twee weken was volgeboekt.

ALUMNI
ÖZGüL EREN
MOBILE DEVELOPER, 
ACCENTURE
Hoe meer diversiteit, hoe groter de creativiteit. 
Dit is waar ieder bedrijf naar streeft. Diversiteit 
op de werkvloer is zeer belangrijk en dit vraagt om 
een mix van mannelijke en vrouwelijke  eigenschappen, ook in de IT-
sector. Daarom werd ik na mijn opleiding Toegepaste Informatica met 
open armen ontvangen bij mijn huidige werkgever.

WERKVELD
ANDRÉ KNAEPEN
ALGEMEEN GEDELEGEERD 
BESTUURDER 
Cegeka Hasselt www.cegeka.be
Informatica ondersteunt het beleid en beheer van organisaties 
op technisch vlak. Bedrijven wenden ICT en technologie aan om een 
strategisch voordeel te halen ten opzichte van hun concurrenten. IT 
draagt immers binnen een organisatie of bedrijf bij tot het efficiënt 
verloop van alle processen waarin informatie een fundamentele rol 
speelt. Een andere trend is dat heel wat bedrijven de strategische keuze 
maken om hun ICT volledig of gedeeltelijk uit te besteden aan een IT-
partner voor meerdere jaren. 

Na onze goede ervaringen met XIOS en PHL hebben wij er alle 
vertrouwen in dat de vernieuwde opleiding nog meer specialisten zal 
klaarstomen voor de arbeidsmarkt.
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AFkOrTINgEN 
STP studiepunten: 1 studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren studietijd 
CU  totaal aantal contacturen 
Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen.

TrAJECTSCHIJF 1

Opleidingsonderdeel STP Cu Semester

Application Development  

Programming basics 6 56 1/deel 1

Java Essentials 6 56 1/deel 2

.NET Essentials 6 56 2

Webtechnology Essentials 6 56 2

Systems & Networks

Desktop OS 6 56 1/deel 1

Computer systems 3 28 1/deel 1

Cisco Academy: CCNA 1 3 28 2

Problem Solving

Data analysis 6 56 1/deel2

Math for IT 6 56 2

SQL Essentials 3 28 2

Business

Business flow Essentials 3 28 1/deel2

Communication skills 1 6 56 2

TOTAAl 60 560

TrAJECTSCHIJF 2

Opleidingsonderdeel STP Cu Semester

Application Development  

Java Advanced 1 3 28 1

.NET Advanced 1 3 28 1

Webtechnology Advanced 6 56 2

Systems & Networks

Server OS Essentials 6 56 1

Basic security 3 28 1

Cisco Academy: CCNA 2 3 28 1

Problem Solving

Software analysis 6 56 1

SQL Advanced 3 28 2

Statistics for IT 3 28 2

Business

Business flow Advanced 1 6 56 1

Communication skills 2 6 56 2

keuzetrack* 12 112 2

TOTAAl 60 560

TrAJECTSCHIJF 3 
System & Networks

Opleidingsonderdeel STP Periode(s)

Server OS Expert 12 1

Network security 3 1

Cisco Academy: CCNA 4 3 1

Database administration 3 1

Optional course 3 1

Scripting 3 1

IT project 15 1 & 2

Stage en bachelorproef 18 2

Application development Track 

Java Advanced 2 

.Net Advanced 2 

Entrepreneur Track 

Business flow Advanced 2 

.Net Advanced 2 

Network Track 

Server OS Advanced 

Cisco Academy: CCNA 3 

TrAJECTSCHIJF 3 
Software management

Opleidingsonderdeel STP Periode(s)

Software testing 6 1

ERP 6 1

Database management 3 1

ITIL 3 1

Optional course 3 1

Project management 3 1

Free & open source management 3 1

IT project 15 1 & 2

Stage en bachelorproef 18 2

TrAJECTSCHIJF 3 
Application development

Opleidingsonderdeel STP Periode(s)

Java Expert 1 3 1

.NET Expert 1 3 1

Tracks:Mobile/Web/Java Expert/

.Net Expert
9 1

Webtechnology Expert 1 6 1

Optional course 3 1

Software engineering 3 1

IT project 15 1 & 2

Stage en bachelorproef 18 2

*keuzetrack



 

 INTEGRAAL INNOVATIEF DUURZAAM (VER)BOUWEN
 EEN SAMENWERKING TUSSEN XIOS EN DUBOLIMBURG

POSTGRADUAAT
De bouwwereld staat voor grote uitdagingen. De streefdoelen van 
het actieplan Limburg gaat klimaatneutraal bewijzen de nood aan 
een degelijke opleiding voor integraal duurzaam en innovatief 
bouwen en verbouwen. Als leidraad gebruikt de opleiding de 
Vlaamse maatstaf ‘Duurzaam Wonen en Bouwen in Vlaanderen’. 

MODULES
Er zijn 6 verschillende modules met de volgende thema’s: 

1. Duurzame ontwikkeling, management, visie. 
2. Landgebruik, ecologie en watergebruik 
3. Transport, mobiliteit, vervuiling, materiaal en afval 
4. Energie, gezondheid, comfort, sociale aspecten 
  en kostenefficiëntie 
5. Werfbezoeken en excursies 
6. Bouwteamproject 

Hierbij wordt binnen elk thema extra aandacht gegeven aan het 
aspect innovatie. 

meer info: 
annika.lenaerts@xios.be 
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INTEGRALE BENADERING 
VAN MOBIELE 
APPLICATIEONTWIKKELING 

POSTGRADUAAT
 INTEGRAAL INNOVATIEF DUURZAAM (VER)BOUWEN
 EEN SAMENWERKING TUSSEN XIOS EN DUBOLIMBURG INHOUD

De opleiding bestaat uit 4 opleidingsonderdelen, verspreid over 2 
modules, die eventueel ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

De eerste module focust op de methodologie van projectmanage-
ment, projectportfoliomanagement en programmamanagement. 
De verschillende fase

Postgraduaat Integrale benadering van mobiele applicatieontwik-
keling 

Smartphones en tablets, ze zijn vandaag de dag niet meer uit onze 
leefwereld weg te denken. Ze worden niet enkel gebruikt voor het 
doorbladeren van nieuwssites of het schrijven van e-mails maar 
ze ondersteunen ons bij het uitvoeren van dagelijkse taken in een 
steeds mobielere wereld. Wil jij helpen deze mobiele wereld verder 
uit te bouwen? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou. 
Modules
Er zijn 5 verschillende modules met de volgende thema’s: 
•	 Platformen	en	user	eXperience	
•	 Mobiele	applicaties	in	Android	module	1	
•	 Mobiele	applicaties	in	Android	module	2	
•	 Mobiele	applicaties	in	iOS	5	
•	 Hybride	oplossingen	

meer info: 
tristan.fransen@xios.be 



VEILIG NAAR 
DE CAMPUS

42

Heusden-Zolder

Zonhoven

Hasselt

Diepenbeek

Genk

Antwerpen

Leuven
Brussel

Diest

St.-Truiden Tongeren Liège Maastricht

EindhovenBeringen

Albertkanaal

Universiteits-
laan

Boudewijnlaan

Aachen
Köln

TECHNOLOGIECAMPUS DIEPENBEEK
Universitaire campus
Agoralaan Gebouw H
3590 Diepenbeek

TREIN EN BUS
Als je met de trein komt stap je het best af in het 
station van Hasselt. Van daar uit neem je buslijn 
45. Afstappen doe je aan halte “Diepenbeek 
Universiteit”.

Deze halte ligt op wandelafstand van de campus. Als je voor het 
gebouw van de Universiteit Hasselt. staat volg je het wandelpad 
aan je rechterkant.

Met de lijn 45 kun je elke 15 minuten van Hasselt naar de 
universitaire campus Diepenbeek. Bovendien reizen studenten 
gratis op vertoon van hun studentenkaart.

De dienstregeling van de treinen vind je op 
www.nmbs.be
De dienstregeling van de bussen vind je op 
www.delijn.be

AUTO’S EN FIETSEN
Op de campus Diepenbeek zijn er voldoende parkeermogelijkheden 
en fietsenstalligen.



VEILIG NAAR 
DE CAMPUS WAT KAN JE 

STUDEREN 
AAN PXl
BASISOPLEIDINGEN
PXL-TECH
•	 Bachelor in de bouw
•	 Bachelor in de elektromechanica
•	 Bachelor in de elektronica-ICT
•	 Bachelor in de agro- en biotechnologie

PXL-IT
•	 Bachelor in de toegepaste informatica

PXL-BUSINESS
•	 Bachelor in het bedrijfsmanagement
•	 Bachelor in het office management

PXL-MEDIA & TOURISM
•	 Bachelor in het communicatiemanagement
•	 Bachelor in de journalistiek
•	 Bachelor in het toerisme en recreatiemanagement

PXL-SOCIAL WORK
•	 Bachelor in het sociaal werk (maatschappelijk assistent)

PXL-HEALTHCARE
•	 Bachelor in de ergotherapie
•	 Bachelor in de verpleegkunde
•	 Bachelor in de vroedkunde

PXL-EDUCATION
•	 Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
•	 Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
•	 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

PXL-MUSIC
•	 Bachelor in de pop- en rockmuziek

MAD-FACULTy
•	 Bachelor of Arts + Master of Arts in de beeldende kunsten
•	 Bachelor of Arts + Master of Arts in de audiovisuele kunsten
•	 Bachelor of Arts + Master of Arts in het productdesign

Vanaf 1 oktober 2013 fuseren de XIOS Hogeschool Limburg en de Provinciale Hogeschool Limburg 
(PHL) tot Hogeschool PXL. Het opleidingsaanbod van XIOS en PHL wordt samengevoegd tot een 
uitgebreid en divers palet aan opleidingen. Hogeschool PXL wordt een tweede thuis voor meer 
dan 7000 studenten. 
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WWW.XIOS.BE  •		INFO@XIOS.BE  •		TELEFOON 011 370 777
TEcHnOLOgIEcamPuS dIEPEnbEEk  •	 UNIVERSITAIRE CAMPUS 	•		AGORALAAN GEBOUW H  •	 B-3590 DIEPENBEEK

dEParTEmEnTSHOOfd  •  francIS.VOS@XIOS.bE
OPLEIdIngSHOOfd bOuW  •  grEET.frEdErIX@XIOS.bE
OPLEIdIngSHOOfd ELEkTrOmEcHanIca  •  PaTrIck.PILaT@XIOS.bE
OPLEIdIngSHOOfd ELEkTrOnIca-IcT  •  PaTrIck.HILVEn@XIOS.bE
OPLEIdIngSHOOfd TOEgEPaSTE InfOrmaTIca  •  TrISTan.franSEn@XIOS.bE

Opleidingsprogramma’s en informatie onder voorbehoud van wijzigingen. In geval van twijfel of betwisting wordt enkel de officiële 
regelgeving (decreten, onderwijsregeling, examenregeling, rechtspositie en participatie, studiegids...) als geldig beschouwd.

UITGAVE JANUARI 2013© XIOS HOGESCHOOL LIMBURG

INFODAGEN
23 FEBRUARI ‘13 EN 20 APRIL ’13
  

OPENLESDAG
15 MEI ’13 

XIOSXTRA
2 JULI’13

INFOMARKT
7 SEPTEMBER ’13


