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Ook voor starters creëert LRM een  
gezonde basis. LRM heeft 5 incuba-
toren up and running. GreenVille is 
de hotspot voor Cleantech in onze 
provincie, IncubaThor legt de focus op 
Energie, Corda INCubator heeft ICT 
als rode draad, de creatieve economie 
heeft een stek in  C-mine Crib en op 
BioVille staat Gezondheid & Zorg 
centraal. Naast hardware, zoals gebou-
wen en accommodatie, bieden wij ook 
software aan in de vorm van coaching, 
begeleiding en netwerking.
Hogeschool PXL werkt nauw samen 

met LRM rond starters en ondernemer-
schap. Studenten van Hogeschool PXL 
en UHasselt met ondernemingsplan-
nen kunnen vandaag terecht bij PXL-
UHasselt StudentStartUP in Corda 
INCubator op Corda Campus. 

Stage
Dankzij ons partnership met Belcham 
heeft deze samenwerking zelfs een 
internationale dimensie gekregen. De 
bewoners van de incubatoren -  en dus 
ook student-ondernemers van Hoge-
school PXL - kunnen op internationale 

stage naar New-York. Dit initiatief is 
een fantastische opportuniteit voor 
Limburgse starters. New York heeft een 
mondiale aantrekkingskracht, en biedt 
geweldige kansen om een internationaal 
netwerk uit te bouwen. 
Naast infrastructuur, voorzien we jonge 
bedrijven uiteraard ook van starters-
kapitaal.
De aandacht voor ondernemerschap 
is de jongste tijd explosief toegenomen 
en dat is maar goed ook. Ook knappe 
initiatieven zoals JCI [18-28] dragen 
daartoe bij. Op deze manier willen we 
zo veel mogelijk studenten zin geven om 
te ondernemen. En ze begeleiden bij hun 
eerste stappen in het ondernemerschap.

Stijn Bijnens, Directeur Limburgse 
Investeringsmaatschappij LRM

LrM begeleidt jongeren 
bij eerste stappen in 
ondernemerschap

Investeren in Limburgs talent is 
investeren in onze toekomst

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint 
en stimuleert. We zorgen voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die 
jobs in Limburg creëren kunnen groeien. Onze financiële middelen en expertise 
zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem. 

Hoe je het draait of keert, een diploma behalen dat uitzicht biedt op een duurzame 
job is vandaag meer dan ooit de eerste opstap naar een succesvolle professionele 
loopbaan. Zeker in Limburg waar de werkloosheidscijfers hoger zijn dan in de 
rest van Vlaanderen en waarbij vooral opvalt dat de helft van deze werklozen 
laag- en ongeschoold zijn. Jammer van zoveel onontgonnen talent.

INHOUDSOPGAVE
230 eindwerken uitgelicht

Pxl-bUsiNess 4-6

Pxl-edUcatioN 7-10

Pxl-healthcare 11-12

Pxl-it 13-14

Pxl-mad 15-17

Pxl-media & toUrism 18

Pxl-mUsic 19

Pxl-social WorK 20

Pxl-tech 21

1.500 bachelors en masters klaar  
voor de toekomst 22-28

COLOFON 
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coördinatie: mediahuis - ingrid janssens, ann schoofs 

layout: grafische cel mediahuis hasselt - Veerle Weyens

input hogeschool Pxl: Nick daenen, greet jegers

Verantwoordelijke uitgever: hans de loore (content connections - mediahuis)

Deze editie werd afgesloten voordat alle deliberaties hebben 
plaatsgevonden en kan daardoor onverenigbaarheden met de 
deliberatie-uitslagen bevatten.

Content Connections draagt de redactionele verantwoorde-
lijkheid van deze uitgave.

Daarom moet de scholingsgraad 
van de Limburgse jongeren 
verhoogd. Dit is een absolute 
prioriteit die ook opgenomen is 
in het SALK-actieprogramma. 
De scholingsachterstand van de 
Limburgse jongeren start al  in het 
lager onderwijs en groeit aan in het 
secundair onderwijs.  In sommige 
gemeenten verlaat 40% van de jon-
geren de middelbare school zonder 
diploma. Een bijkomende vaststel-
ling is de achtergrond van jongeren 
die zonder diploma de school ver-
laten. Het aantal leerlingen dat de 
schoolbanken te vroeg verlaat, ligt 
namelijk nog veel hoger bij leerlin-

gen wiens thuistaal een andere dan 
het Nederlands is. Vanzelfsprekend 
zet deze trend zich ook door in het  
hoger en universitair onderwijs. 
Het aantal hooggeschoolden in 
Limburg is lager dan in Vlaanderen 
en is de voorbije jaren ook trager 
gegroeid. 

Dit proces omkeren is de uitdaging 
waar Limburg voor staat. Daarom 
moeten we inzetten op het verbe-
teren van de onderwijskansen van 
de Limburgse jongeren. Dit kan 
onder meer door in te zetten op  
taalonderwijs, door opvoedings-
ondersteuning, door begeleiding 

aan huis. Een degelijk opleidings-
aanbod moet daarenboven de par-
ticipatie van jongeren aan  het hoger 
en universitair onderwijs vergroten.  
En éénmaal het diploma behaald, 
moet het nieuw gevormd talent een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
transitie naar een Limburgse inno-
vatie- en kennisgedreven economie. 
Investeren in  Limburgs talent is dus 
synoniem voor investeren in onze 
samenleving en in onze toekomst. 

Herman Reynders 
Gouverneur
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De krant die nu voor u ligt is het resultaat van bloed, zweet en tranen. en voor één keer 
hebben we het niet over de inspanningen van de journalisten van Het Belang van Limburg, 
maar wel van de PXL-studenten die dit jaar afstuderen als professionele bachelor of als 
master in de kunsten. Dat er veel talent zit in onze hogeschool wisten wij al. Dat er veel 
talent zit in Limburg wist u al. 

Zoals gebruikelijk is voor laatstejaars, hebben zij hun talent ook aangesproken om een goede 
bachelor- of masterproef te produceren. Vaak het resultaat van lange en harde arbeid. en 
omdat we die eindwerken niet graag zonder meer klasseren in bibliotheek- en boekenkasten, 
hebben we een greep uit het volledige aanbod gebundeld in deze talentenkrant. 
Wij zijn alvast fier op onze afgestudeerden!

Een krant vol talenten

In het hoger onderwijs zijn de exa-
mens dezer dagen achter de rug. 
En de traditie wil dat we in deze 
periode onze afstuderende studen-
ten in de bloemetjes zetten. Niet 
onverdiend, want veel studenten 
hebben tijd en moeite geïnvesteerd 
in hun opleiding. Het heeft door-
zettingsvermogen gekost om aan 
de eindmeet de titel van bachelor 
of master in ontvangst te mogen 
nemen. 

Die titel geeft kansen. De recente 
schoolverlatersstudie van de VDAB 

ontdek de afstudeerprojecten van de bachelors en masters van hogeschool Pxl

Hogeschool 
PXL

• 9 departementen
• 7 campussen
• 22 basisopleidingen
• 19 professionele bachelors
• 3 masters
• 24 afstudeerrichtingen
• 5 banaba’s
• 1 specifieke lerarenopleiding
• 16 postgraduaten
• 8.000 studenten
•  1.500 afgestudeerde professionals  

per jaar
• 1.100 personeelsleden
• 7 expertisecentra
•  100.000 bezoekers per jaar voor  

congressen, seminaries en events
• Digitaal en sociaal netwerk
• Regionaal, nationaal en internationaal

Infodagen
•  Dinsdag 30 juni 2015  

van 15 tot 20 uur. 
•  Zaterdag 12 september 2015  

van 10 tot 14 uur. 
 
Voor alle opleidingen  
(incl. vervolgopleidingen)  
 
PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 
23A, 3500 Hasselt

Inschrijvingen
•  Inschrijvingen tot en met 9 juli en 

vanaf 11 augustus

Onze X-factor
Hogeschool PXL professionaliseert 
mensen en organisaties en draagt bij aan 
welvaart en welzijn. Hogeschool PXL 
wil door een sterke verwevenheid van het 
onderwijs, onderzoek, dienstverlening 
en beoefening van de kunsten haar stu-
denten, medewerkers en organisaties in 
co-creatie laten groeien tot excellente 
professionals. Dat is onze missie.
De visie van Hogeschool PXL is 
gebaseerd op het X-factor model 
van excellente professionals en excel-
lente professionele organisaties. Deze  
X-factor omhelst vier statements en is het 
kompas dat ons gidst. Junior-collega's 
(studenten), personeel, organisaties en 
onze Hogeschool PXL, wij allen creëren 
de toekomst.

Onze excellente professional heeft passie 
en empathie: 'empassie'
Hij inspireert en neemt verantwoorde-

lijkheid. Hij heeft een groot inlevings-
vermogen, waardoor hij de andere leert 
kennen, respecteren en helpen.

Onze excellente professional is onderne-
mend en innovatief
Vanuit een sterke ‘ken-doe’-mentaliteit 
durft hij snel doordachte beslissingen en 
berekende risico’s te nemen. Hij werkt 
projectmatig en systematisch, maar 
durft ook buiten de lijnen kleuren. Hij 

combineert durf met creativiteit, 
probeert de zaken eens op een andere 
manier aan te pakken en waar nodig 
gaat hij soms tegen de richting in.

Onze excellente professional werkt (in-
ternationaal) samen
Grenzen verleggen en doorbreken 
vraagt samenwerking in veelvoud. 
Onze excellente professional doet dit in  
co-creatie met studenten, collega’s, lec-
toren, onderzoekers, tussen opleidingen, 
met bedrijven, onderwijsinstellingen, 
overheden, kunst- en cultuurinstituten, 
… en dit zowel regionaal, nationaal als 
internationaal.

Onze excellente professional is discipli-
nair en multidisciplinair
Hij kent zijn metier, zijn vak heel goed. 
Daarnaast kan hij goed samenwerken 
met andere professionals, met andere 
disciplines. Vernieuwingen en innovaties 
liggen immers op de kruispunten tussen 
verschillende disciplines.

Frank Smeets,  
Voorzitter Hogeschool PXL

Ben Lambrechts,  
Algemeen directeur Hogeschool PXL

Luc Houbrechts,  
Co-voorzitter Hogeschool PXL

liegt er niet om. Hoger opgeleiden 
zijn en blijven gegeerd op de ar-
beidsmarkt. Bijna alle afgestudeer-
den van Hogeschool PXL vinden 
binnen het jaar werk. Velen zetten 
de stap naar het bedrijfsleven, het 
onderwijs, de zorg-, cultuur-, of een 
andere sector. Maar ook heel wat 
van onze afgestudeerden starten 
als zelfstandige, of gaan verder met 
de onderneming die ze tijdens hun 
studie al hadden opgestart.  

In tijden van crisis en heropleving 
zijn goed opgeleide professionals 

van cruciaal belang. De samen-
leving heeft nood aan talent, aan 
mensen met handen, een hoofd en 
een hart, die met creatieve oplos-
singen voor de dag komen en als het 
erop aan komt niet te beroerd zijn 
om de handen uit de mouwen te ste-
ken. De wereld heeft ook nood aan  
ondernemers. Entrepreneurs met 
een zelfstandige beroepsactiviteit 
of aan het hoofd van een bedrijf, 
maar ook intrapreneurs die als 
werknemer op een creatieve manier 
vernieuwing kunnen brengen bin-
nen hun werkomgeving. 
Elk jaar studeren een 1.500-tal 
professionele bachelors en masters 
in de kunsten af aan Hogeschool 
PXL, en we zijn ervan overtuigd 
dat die klaar zijn om hun rol in 
de samenleving op te nemen. We 
geloven in onze studenten, die 
we samen met ons netwerk van 
bedrijven, scholen, ziekenhuizen, 
organisaties en overheden hebben 
begeleid tot excellente professionals, 
en we kijken ernaar uit om met hen 
te blijven samenwerken. 

ONDERNEMEND
& INNOVATIEF

(EM)PASSIE

MULTI- &
DISCIPLINARITEIT

(INTERNATIONAAL)
SAMEN(NET)WERKING
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De studenten van PXL-Business zijn 
professionals in wording. Ze worden 
tijdens hun opleiding tot bachelor in het 
bedrijfsmanagement of office manage-
ment ondergedompeld in de concrete 
bedrijfspraktijk. 

De theorie wordt veelvuldig afgewis-
seld met bedrijfsbezoeken, gastcolleges, 
small business projects, business games, 
stages en internationale uitwisseling.
Er is meer dan ooit een momentum 
om ondernemingszin bij jongeren te 
stimuleren.   

Hogeschool PXL en Universiteit Has-
selt ondersteunen deze mindset ten volle 
met ‘PXL-UHasselt StudentStartUP’. 
Onze bijzondere focus op ondernemen 

en ondernemerschap zorgt ervoor dat 
onze jonge talenten al tijdens hun stu-
dies een eigen zaak kunnen opstarten 
indien ze dat wensen. 
Onze bedrijven- en partnernetwerk 
waardeert deze aanpak ten volle.

tOekOMSt
De arbeidsmarkt is klaar om ons onder-
nemend en creatief jong talent met open 
armen te ontvangen: als werknemer-
junior manager of als ondernemer-
zelfstandige.
PXL-Business en PXL-UHasselt  
StudentStartUP bouwen heel graag mee 
aan de toekomst van Limburg.

Limburg’s Got Talent !

professionals in wording 
Jean-Pierre Segers
Departementshoofd 
PXL-Business

lommel

Miguel
AlgArrAdA
Financie- en verzekeringswezen

De financiële wereld op de digitale 
snelweg
In mijn eindwerk krijg je een 
overzicht van de digitale produc-
ten en diensten die een grootbank 
aan de klant aanbiedt. Ik heb 
dit onderwerp gekozen omdat 
het heel actueel is, ook voor 
financiële instellingen. Tijdens 

mijn stage bij een grootbank 
stelde ik ook vast dat zij heel 
veel aandacht besteden aan die 
digitalisering, en daarom leek het 
mij interessant om hierover mijn 
eindwerk te maken.

Julie berden &  
Mien Swinnen
Management assistant

ICASA: aantrekkelijke werkgever die de kans biedt om levenslang te leren
Het doel van deze bachelorproef is duidelijkheid krijgen in de mogelijkheden op vlak van een efficiënter aanwervingsbeleid. ICASA is namelijk 
op zoek naar manieren om zich als kmo aantrekkelijker te profileren op de arbeidsmarkt. Ze willen graag schoolverlaters, medewerkers met 
jarenlange ervaring en freelancers aantrekken maar natuurlijk ook behouden.

KorteNaKeN

glenn
blockx
Financie- en verzekeringswezen

Doorlichting en optimalisatie van 
een debiteurenportefeuille van een 
kmo
Ik wil met dit onderzoek het  
debiteurenbeheer van een kmo 
in kaart brengen en adviezen 
formuleren om de debiteuren-
portefeuille  te optimaliseren. 
Het bestudeerd bedrijf  werkt 

samen met een incassobureau 
en ik zoek in dit werk ook uit of 
die samenwerking optimaal en 
rendabel is.

meeUWeN-grUitrode

Jolien
brAeken
Rechtspraktijk

De overheid als buur
Het ruime thema van mijn 
bachelorproef is burenhinder. 
Ik doe onderzoek naar het 
verbreken van het evenwicht 
in de verhouding tussen een 
particulier en een overheid. Wat 
gebeurt er als iemand schade 
aan zijn eigendom heeft door 

de uitvoering van werken bij 
zijn buur? Of wat gebeurt er als 
de overheid bij wegenwerken 
schade berokkent aan iemands 
eigendom? Wie is aansprakelijk 
en moet  de schade vergoeden? 
Ik zoek het uit.

lUmmeN

gitte
coeMAnS
Bedrijfsvertaler-tolk

De 'kwaliteit' van Google Trans-
late: een tegenspraak?
Machinevertaling is efficiënt, 
snel en goedkoop. Er wordt 
via een literatuurstudie, steek-
proeven en interviews getracht 
suggesties en aanbevelingen te 
geven voor het 'juiste' gebruik 
van machinevertaling in de 

onderwijs- en de bedrijfssector. 
Enkel Google Translate wordt 
geëvalueerd. Het is belangrijk, 
dat men kritisch blijft bij het 
gebruik van machinevertaling 
en dat men altijd de output van 
het automatisch vertaalsysteem 
laat nakijken door een menselijke 
vertaler.

ShAnA  
de winter
& Sofie Joblin
Bedrijfsvertaler-tolk

De gebruiksvriendelijkheid van 
ondertitelingssoftware: een prak-
tijkstudie o.b.v. ISO 9126
We hebben in onze bachelorproef 
aan de hand van  de norm ISO 
9126 onderzocht welk onder-
titelingsprogramma het meest 

gebruiksvriendelijk is en welk 
het meest in de praktijk gebruikt 
wordt.

bree

JeSSicA
douMen
Rechtspraktijk

Beweeggronden tot het (niet) 
toelaten van het homohuwelijk
In mijn bachelorproef ga ik na 
op welke gronden de weigering 
van het homohuwelijk gesteund 
wordt. En ik bekijk welke argu-
menten er net wel voor gezorgd 
hebben dat in een aantal landen 
het homohuwelijk mogelijk ge-

maakt is. Ik spits me nader toe op 
België, Frankrijk en Duitsland.

lUmmeN

dorien
hulShAgen
Medical management assistant

Het archief van Labo Rigo: een 
zo efficiënt mogelijke organisatie
Over het algemeen zijn archieven 
weinig toegankelijk en wordt 
er weinig tijd gestoken in het 
optimaliseren van de werking 
ervan. Mijn onderzoek legt de 
basisprincipes 'Hoe een archief 
optimaliseren' uit. Verder staat 

dit onderzoek in het kader van 
het optimaliseren van het archief 
van Labo Rigo te Genk. Hoe dit 
archief is opgebouwd en of er 
nog plaats is voor verbetering, 
werd o.a. onderzocht.

geNK

thorben
JAnSen
Bedrijfsvertaler-tolk

Opvang en begeleiding van bui-
tenlandse voetballers - Casestudy 
KVC Westerlo
In deze bachelorproef wordt 
onderzocht welke acties een 
professionele voetbalclub kan 
ondernemen voor de opvang 
van een buitenlandse speler en 
zijn gezin of familie. Er worden 

praktische adviezen en tips 
aangereikt die de begeleiding 
van een buitenlandse speler en 
zijn gezin of familie ten goede 
komen. Deze studie werd uit-
gevoerd in opdracht van KVC 
Westerlo, een professionele voet-
balclub uit de Belgische eerste 
klasse.

maaseiK

VAlerie
libbrecht
Rechtspraktijk

De erfrechtelijke verschillen tus-
sen samenwonenden en gehuwden
In mijn bachelorproef  gaat 
het over  de wetgeving, de 
verschillen en de gelijkenissen 
omtrent het erfrecht tussen 
de feitelijke samenwoning, de 
wettelijke samenwoning en het 
huwelijk.  Ook de erfbelasting 

en de schenkbelasting komen 
aan bod.
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hoUthaleN

hAliMA
MAnti
Rechtspraktijk

Het hoofddoekenverbod
Het 'hoofddoekenverbod' treft 
een principieel discussiepunt.  
De verschillende visies rond het 
onderwerp maken het voor de 
overheid moeilijk om een positie 
te bepalen en zorgen daardoor 
ook voor veel fundamentele 
(en eindeloze) discussies. In dit 

eindwerk licht ik die allemaal 
kort toe.

hasselt

Arne
MAthiJS
Rechtspraktijk

Alcoholintoxicatie & dronken-
schap, boetes en regres
Mijn bachelorproef  handelt 
over alcoholintoxicatie en 
dronkenschap. Eerst leg ik uit 
wat alcoholintoxicatie juist is, 
welke boetes hiervoor bestaan 
en hoe het regresrecht  in elkaar 
zit.  Nadien doe ik hetzelfde voor 

dronkenschap. Tot slot bespreek 
ik de verschillen tussen Belfius en 
KBC, en de mogelijke opzegging 
na een schadegeval, het BGWF, 
alcoholcontroles en openbare 
dronkenschap.

alKeN

SVen
MeekerS
Rechtspraktijk

De maatregelen tegen terrorisme 
na 9/11 en de huidige terroristische 
dreiging
Na de terroristische aanslagen 
van 9/11 was iedereen ervan 
overtuigd dat er meer maat-
regelen moesten komen tegen 
terrorisme. Ik heb bekeken wat 
de VS en de EU concreet heb-

ben ondernomen in dit verband. 
Toch werden er nadien ook nog 
veel  terroristische aanslagen ge-
pleegd. Ik bespreek kritisch een 
aantal van die recente aanslagen 
en onderzoek  hoe de studenten 
rechtspraktijk de actuele terroris-
tische dreiging ervaren.

boUtersem

lAurA
MeurrenS
Marketing

Communicatie met medioren: het 
stijgend belang van internet
Steeds meer bedrijven ontdek-
ken de markt van de medioren 
(46 tot 64 jaar). De huidige medi-
oren zijn vertrouwd met internet, 
en gebruiken dat niet alleen om 
informatie op te zoeken, maar 
ook voor de sociale media en om 

online te kopen. Dat betekent 
dat online communicatie en 
reclame via sociale media een 
belangrijke rol gaan spelen in 
de communicatie naar deze 
doelgroep. Bedrijven bereiden 
zich hier best op voor.

MArtA 
QuintAnS
cAAMAno & 
Michiel
SMolderS
Bedrijfsvertaler-tolk

Vertalen van papieren en digitale 
commerciële documenten binnen 
Z-Staffing
Vanuit onze eigen ervaringen 
worden verschillende vertaal-
problemen in de Franse en 
Duitse vertalingen uitgelegd. 
Daarnaast wordt het belang 
van lokalisatie en culturalisatie 
in ons eindwerk beschreven. Ook 
zijn er interviews afgenomen met 
vertaalbureaus.

toM lodewiJkS &  
wouter MAAS
Marketing

Businessplan voor Omnisportclub Hasselt
Deze bachelorproef behandelt het businessplan over de toekomst van een omnisportclub. Deze omnisportclub bestaat uit voetbalclub KHO 
Heide Hasselt, frisbeeclub Diabolic Heaven en rugbyclub RC Hasselt. We beschrijven de huidige situatie en stellen een nieuw gestructureerd 
businessplan voor de toekomst voor. We bekijken of er ruimte en financiën zijn voor een nieuw complex, stellen een plan voor om nieuwe 
sponsors te benaderen en adviseren hoe het complex kan gepromoot worden om te verhuren voor evenementen.
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siNt-trUideN

elS
SMolderS
Management assistant

Eurotowns, strong(er) network for 
medium-sized cities
Eurotowns is een sterk netwerk 
voor kleine- en middelgrote 
steden in Europa. Om de toe-
gevoegde waarde te bepalen die 
deze organisatie aan haar leden 
biedt, focust deze thesis voorna-
melijk op kwaliteitsonderzoek 

van Eurotowns in het algemeen 
en van de taakgroep Mobiliteit. 
Gegevens voor dit kwaliteitson-
derzoek werden verzameld aan 
de hand van online enquêtes. 
Daarnaast schetst dit rapport 
ook de werking van Eurotowns, 
haar activiteiten en de bijdrage 
van Hasselt aan de organisatie.

bilzeN

Arnt
Swinnen
Marketing

The extension of the assortment 
of MEDICARE Vietnam with 
generic medicines
In Vietnam heb ik voor een 
plaatselijke health and beauty-
retailer een marktonderzoek 
gedaan naar de haalbaarheid om 
het assortiment uit te breiden met 
generische geneesmiddelen. Met 

het resultaat van mijn onderzoek 
weet deze retailer nu welke gene-
rische geneesmiddelen best in het 
assortiment worden opgenomen.

lommel

Michiel
theuniS
Marketing

The set-up and implementation 
of a digital media strategy for 
MEDICARE Vietnam
In opdracht van Medicare Viet-
nam - een keten van drogisterij-
winkels in Vietnam - bekijk ik of 
een digitale mediastrategie voor 
deze keten nodig is. Ik onderzoek  
de Vietnamese gewoontes op 

gebied van digitale media en 
stel uiteindelijk ook een digitaal 
mediaplan op.

ruben VAn hertuM &  
SVerre wilS
Logistiek management

Warehouse relocation & ERP-implementation
Om in te spelen op het capaciteitsprobleem waarmee het bedrijf kampte, hebben de zaakvoerders van ESPA beslist om te investeren in een 
nieuw magazijn.  Ons project behandelt de indeling en het gebruik van het nieuwe magazijn, om zo de verhuis zo eenvoudig mogelijk te 
doen verlopen en de magazijnruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. We hebben ook  ondersteuning geboden bij de implementatie van de 
bijhorende logistieke software.

mol

nielS
VAngenechten
Financie- en verzekeringswezen

De beleggingsstrategie van een 
financiële instelling
Wat is de beleggingsstrategie 
van een financiële instelling? 
Dat is het onderwerp van mijn 
eindwerk. Ik bespreek hoe een 
bepaald thema of accent tot 
stand komt, en hoe men het 
nadien bijstuurt indien nodig. 

Ik geef ook een overzicht (met 
uitleg) van maatregelen die na de 
financiële crisis zijn genomen om 
klanten beter te beschermen Tot 
slot beschrijf ik enkele interes-
sante producten en leg ik uit hoe 
die werken.

heUsdeN-zolder

lorenA
rubio
Marketing 

Word OpmerKelijk Geïnspireerd 
Netwerkevent voor mijn stagebe-
drijf OpmerKelijk
Word OpmerKelijk Geïnspireerd 
wil netwerken en opmerkelijke 
verbindingen creëren tussen on-
derneemsters. Eind april namen 
95 onderneemsters deel aan de 
meest inspirerende avond van 

het jaar. Ze krijgen een exclusief  
plaatsje op de OpmerKelijke wall 
en maken deel uit van een uniek 
netwerk. De opbrengst van 1.405 
euro gaat naar ThinkPink, en dat 
uit solidariteit met alle vrouwen 
die te horen krijgen dat ze kanker 
hebben.

siNt-trUideN

MArco
S'heeren
Accountancy-fiscaliteit

Onderzoek naar de voor- en nade-
len bij de herfinanciering van een 
woonkrediet
Met dit onderzoek heb ik als 
werkstudent een studie gedaan 
naar de impact van een herfi-
nanciering van een woonkre-
diet.  Ik heb me toegespitst op 
de verschillende stelsels en de 

recente wijzigingen daarin. Er 
wordt dieper ingegaan op de 
verschillende mogelijkheden, 
kostenplaatjes en besparingen 
die bepalende factoren kunnen 
zijn,
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goed onderwijs is één van de fundamen-
ten van een welvarende maatschappij.  
Dat kwaliteitsvol onderwijs steunt op 
bekwame leraars.  

Wie zijn de beste leraren? Stel deze vraag 
aan leerlingen en het antwoord is duide-
lijk: gepassioneerde, creatieve personen 
met kennis van zaken. PXL-Education 
staat elk jaar garant voor de opleiding 
van dergelijke leraren. 

Talent ontwikkelen staat centraal bij 
de opvolging van elke student.  Bij de 
start en doorheen het hele traject zijn 
er uitgebreide keuzemogelijkheden: op-
leidingen in kleuter-, lager of secundair 
onderwijs, avond-of dagcursussen, vele 

keuzemodules en individuele trajecten 
met ruime begeleiding. 
In het laatste jaar van de opleiding 
kan het werkveld volop genieten van 
studenten met hun leerrijke stages en 
direct inzetbare bachelorproeven.Niet 
verwonderlijk dat vele studenten al in 
hun laatste jaar gecontacteerd worden 
voor een job!

Of er voldoende werk in het onderwijs 
is?  PXL-Education heeft nauwelijks of 
geen  werkzoekende leraren.  De verkla-
ringen hiervoor?  Tewerkstellingskansen 
in alle netten van het onderwijs, meer 
dan eén vierde van de afgestudeerden 
studeert verder voor een bijkomend 
diploma en wie niet onmiddellijk werk 
heeft gevonden als leraar kan vrij 
makkelijk terecht in andere sectoren. 

Neem daarbij nog dat het Ministerie 
van Onderwijs berekende dat er tegen 
2022 niet minder dan 59.636 nieuwe 
jobs in het onderwijs bijkomen. Dat is 
het gevolg van het toenemende aantal 
schoolgaande kinderen én het feit dat 
heel wat leraren op pensioengerechtigde 
leeftijd komen.

Leraar worden? Een droomjob met 
toekomst.

Een droomjob met toekomst
Marc Hermans
Departementshoofd
PXL-Education

ham

StiJn
AertS
Secundair onderwijs

A trip through the (inter)cultural 
world: an intercultural workbook
In veel lessen wordt - spijtig 
genoeg - de focus enkel gelegd 
op het culturele aspect van onze 
maatschappij. We verdiepen 
ons niet in het interculturele. 
Ik heb voor dit eindproject zelf  
een werkboek ontworpen om 

via hedendaagse interculturele 
thema's aan een brede waaier 
van doelstellingen te werken. Het 
hoofddoel is om van onze leer-
lingen wereldburgers te maken.

heUsdeN-zolder

hendrik
AertS
Secundair onderwijs

Talenten en competenties binnen 
het secundair onderwijs
Dit eindwerk bespreekt de moge-
lijkheden om rond competenties 
én talenten te werken binnen ons 
onderwijs. Het brengt in beeld op 
welke manier en via welke tools 
competenties en talenten ingezet 
kunnen worden in de school-

loopbaan en bij de studiekeuze 
van leerlingen.

geNK

Seher
AlkiS
Lager onderwijs

De welvarende abdij van Herkenrode
De abdij van Herkenrode had 
zijn rijkdom te danken aan 
verschillende elementen. Ik heb 
mij gefocust op de religieuze 
aspecten zoals de bedevaarten, 
de bloedende hostie, Elisabeth 
van Spalbeek en aflaten, omdat 
daaruit de meeste inkomsten 

kwamen.   Via een zoektocht 
met de iPad gaan de leerlingen 
op zoek naar deze aspecten die 
van Herkenrode een welvarende 
abdij maakten. Ik heb hierbij ex-
tra aandacht voor een intensieve 
beleving in het belevingscentrum 
van Herkenrode.

herK-de-stad

Jolien
bAeten
Kleuteronderwijs

Geletterdheid stimuleren aan de 
hand van aantrekkelijke en speelse 
materialen.
In mijn onderzoek richt ik mij 
op het stimuleren van geletterd-
heid in de kleuterklas, en dat 
aan de hand van aantrekkelijke 
en speelse materialen. Op basis 
van bestaand materiaal heb ik 

zelf  een aantal nieuwe dingen 
bedacht. Bovendien onderzoek 
ik of een werkblad wel stimu-
lerend en functioneel is om te 
werken aan geletterdheid. Ik test 
zelf heel wat materiaal uit om de 
pengreep te optimaliseren en stel 
een alternatief voor het werkblad 
voor in de vorm van een lichtbak.

beriNgeN

kArel
bArzAn
Secundair onderwijs

Discovering Down Under   Tea-
ching materials on Australia, New 
Zealand
Australië en Nieuw-Zeeland liggen 
aan de andere kant van de wereld, 
en blijkbaar is dat té ver om er hier 
nog iets over te leren op school. Om 
leerlingen de kans te geven om toch 
de schatten en schoonheid van de 

landen ‘down under’ te ontdekken, 
creëerde ik een bordspel. Dat spel 
houdt de leerlingen nieuwsgierig 
én biedt aan de leerkracht een 
tool om zowel vakspecifieke als 
vakoverschrijdende doelstellingen 
te halen. Het is een fijne methode 
om de andere kant van de wereld 
te leren kennen.

hoUthaleN-helchtereN

YAnnick
blerVAcQ
Secundair onderwijs

Het schrijfleven van de tweede-
graads aso-student
Ik onderzocht wat leerlingen  van  
15 -16 jaar schrijven na school. Blijkt 
dat ze meer dan een uur per dag erg 
actief zijn op sociale media en ook 
pennen sommigen voor zichzelf poë-
zie of verhalen neer. Ze krijgen hulp 
van ouders, vrienden en de leerkracht 

Nederlands, zowel binnen- als buiten-
schools. Die helpt met stappenplan-
nen, werkbladen of zelfs bijlessen. 
Leerlingen ervaren moeilijkheden 
met tekststructuur, twijfelen aan 
taalcorrectheid en beschikken over 
een geringe woordenschat. Wat zij  
willen leren schrijven:  sollicitatiebrie-
ven, cv’s en creatieve teksten.

hoUthaleN-helchtereN

Silke
bongAertS
Secundair onderwijs

Modern literature integrated in 
the English classroom
In dit eindwerk onderzoek ik 
of het mogelijk is om moderne 
literatuur te integreren bij het vak 
Engels. Ik heb leerlingen uit de 
tweede en derde graad van het 
secundair onderwijs hierover 
bevraagd. Met die resultaten kon 

ik verder onderzoek uitwerken. 
Hieruit kan ik besluiten dat 
integratie van moderne litera-
tuur zeker mogelijk is, maar 
dat  er moet rekening gehouden 
worden met bepaalde factoren 
zoals tijdsnood, differentiatie, 
mogelijkheden van de school....

geNK

JoYce
bruninx
Secundair onderwijs

Sticordi-maatregelen in het 
gewoon onderwijs
Sinds de invoering van het  
M-decreet zullen veel leerlingen 
met specifieke noden terechtko-
men in het gewoon onderwijs, 
terwijl zij voordien naar het 
buitengewoon onderwijs werden 
doorverwezen. Deze leerlingen 

hebben extra ondersteuning no-
dig van leerkrachten en externen. 
In mijn eindwerk maak ik een 
globaal overzicht van de verschil-
lende maatregelen die er geno-
men kunnen worden per stoornis 
en ook voor alle leerlingen, zodat 
deze in de preventieve basiszorg 
kunnen worden geïntegreerd.

herK-de-stad

toM
buekerS
Secundair onderwijs

Kom onder je kerktoren uit!
Dagelijks nemen duizenden 
pendelaars vanuit Limburg de 
trein naar Brussel voor hun 
werk, een normale zaak. Wat 
als een leerkracht tussen deze 
pendelaars zit? Het project en 
het lesmateriaal heb ik uitgetest 
in de Don Bosco school voor 

techniek en wetenschap van 
Sint-Pieters-Woluwe.  Ben je 
benieuwd naar het project en 
de ervaringen van het lesgeven 
in een Brusselse school? Ben je 
geprikkeld om les te gaan geven 
weg van je kerktoren? Lees dan 
zeker dit eindwerk.

toNgereN

nAthAlie
chArlier
Secundair onderwijs

De ziektes en de geneeskunde in 
de middeleeuwen
De huidige geneeskundige ken-
nis heeft mij geïnspireerd om 
onderzoek te doen naar de medi-
sche kennis in de middeleeuwen. 
In die tijd wisten de artsen maar 
heel weinig over ziektes, oorza-
ken en mogelijke behandelingen.  

In mijn afstudeerproject ga ik 
na hoe ver ze toen al stonden 
en op welke manieren ze de  
hedendaagse geneeskunde heb-
ben beïnvloed.

geetbets

Aäron
chArlier
Secundair onderwijs

Herhaald Sprint Vermogen: Trai-
ningsprogramma voor elite voetballers
Ik onderzoek wat het effect is van een 
7-weken trainingsschema in functie 
van het ‘Herhaald Sprint Vermogen’ 
bij beloftevolle jeugdvoetballers tus-
sen 17 en 21 jaar. Aangezien in een 
voetbalwedstrijd spelers voortdurend 
sprints moeten uitvoeren is dit een 

fysieke capaciteit die getraind moet 
worden. Het trainingsprogramma 
werd opgesteld én geïmplementeerd 
in de trainingen van de beloften van 
KVC Westerlo. Zowel voor als na dit 
trainingsprogramma werden fysieke 
testen afgenomen. Uit de resultaten 
bleek een verbetering als spelers her-
haalde sprinten moeten uitvoeren.

laNaKeN

Sofie
chriStoffelS
Secundair onderwijs

Aut-iMath
Voor mijn eindwerk heb ik 
werkbundels ontwikkeld voor 
leerlingen van de tweede graad 
TSO in het buitengewoon 
secundair onderwijs. Meer 
bepaald gaat het om leerlingen 
met autisme. Rekening houdend 
met hun noden zijn werkbundels 

ontstaan waarin verschillende 
werkvormen, maar ook ICT,  
geïntegreerd zijn. Het uitein-
delijke doel is om de leerlingen 
zoveel mogelijk te motiveren 
voor het vak wiskunde.
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hereNtals

SAnne
clAeS
Secundair onderwijs

Lesvoorbereiding, stagemap & 
Epos lichamelijke opvoeding: stap 
voor stap!
In mijn eindwerk komt alles aan 
bod rond Epos: wat heb je nodig 
in verband met lesvoorbereidin-
gen, hoe werken de stagemappen, 
hoe kan je het gebruiken. Ik leg 
stap voor stap – en dat concreet 

voor een eerstejaarsstudent  
lichamelijke opvoeding – uit hoe 
Epos werkt.

heUsdeN-zolder

elien
cliJSterS
Secundair onderwijs

Mozes en de berg
In mijn eindwerk doe ik een on-
derzoek naar de samenwerking 
tussen culturele instellingen en 
secundaire scholen in Hasselt.

MichAel cliJSterS & 
giAnni VerhAegen
Secundair onderwijs

Tablio binnen het vak economie
In ons afstudeerproject wordt duidelijk hoe een tablet - via verschillende projecten - kan geïntegreerd worden in de lessen economie en handel 
in het secundair onderwijs. Dit is erg belangrijk omdat het gaat om de leefwereld van de leerlingen van nu. We hebben een zo uitgebreid 
mogelijk beeld gegeven. We hopen dat leerkrachten bij het lezen van ons afstudeerproject het belang van tablets in de les inzien en dat ze zelf  
gemotiveerd worden om de tablet in hun lessen te gebruiken.

heUsdeN-zolder

diMitri
coelS
Secundair onderwijs

Sports in the English classroom: 
Developing teaching materials on 
sports
Waarom wordt het thema sport 
niet vaker betrokken in de lessen 
Engels? Na de (bijna verplichte) 
introductie in de vorm van 
woordenschat volgt er nauwe-
lijks verdieping in dit, nochtans 

cultureel relevante, thema. In 
mijn eindwerk onderzoek ik de 
interesse van de leerlingen en 
verken ik  de mogelijkheden om 
sport meer te betrekken bij het 
vak Engels. Als er interesse is, 
moeten de leermaterialen volgen.

Kortessem

iSAbelle
coolS
Secundair onderwijs

ICT in het vak economie: een 
educatieve website
Voor mijn eindwerk heb ik een 
educatieve website ontworpen 
voor het vak economie. De web-
site sluit aan bij het leerplan eco-
nomie (2006/001) van het tweede 
jaar A-stroom van het GO!. De 
website kan zowel door de leer-

krachten in de klas als door de 
leerlingen thuis gebruikt worden.

Peer

ShAnA
coudiJzer
Kleuteronderwijs

De buitenklas
Kleuters krijgen op school alleen 
nog tijdens de speeltijden de kans 
om naar buiten te trekken. Dat 
moet anders: we moeten kleuters 
de kans geven om meer buiten 
te zijn tijdens de schooluren. Zo 
kan het dagdagelijkse ritueel 
in de klas doorbroken worden. 

Daarom stel ik mijn project 
'De buitenklas' voor. Dat is een 
speciaal gecreëerde plek in de 
buitenlucht voor kleuters waar 
zij samen met hun juf/meester 
de leukste activiteiten kunnen 
beleven!

borglooN

lieze
creten
Secundair onderwijs

Al spelenderwijs, wiskundewijs. 
Wiskunde anders aangepakt
Leerlingen krijgen dagelijks heel 
wat leerstof te verwerken. Ik stel 
me de vraag welke rol bepaalde 
spelvormen kunnen spelen in de 
verwerking van die leerstof. Heel 
wat jongeren kijken bijvoorbeeld 
op tegen het vak wiskunde. Een 

spelvorm kan die leerlingen een 
duwtje in de rug geven.  Ik heb 
de ultieme spelvorm proberen 
te ontwikkelen: Trivial ‘Math’ 
Pursuit. Hiermee herhaal je op 
een ludieke manier alle kennis 
en vaardigheden die leerlingen 
gedurende een jaar hebben 
verworven.

Peer

leentJe
dAenS
Secundair onderwijs

VOET 'leren leren' in de tweede 
graad in de lessen Nederlands
Hoe integreren we de vakover-
schrijdende eindterm (VOET) ‘le-
ren leren’ in het vak Nederlands? 
Ik deed een literatuurstudie over 
het thema ‘leren’. Op basis van cri-
teria voor ‘leren leren’ in de VOET 
analyseerde ik twee werkboeken 

voor Nederlands in de tweede 
graad (NetwerkTaalCentraal3 
en Frappant 3). Ook interviewde 
ik leerkrachten die Nederlands 
geven in het derde jaar. De 
resultaten van deze activiteiten 
zijn gebundeld in dit eindwerk. 
Tot slot vindt u concrete tips voor 
‘leren leren’ bij Nederlands.

siNt-trUideN

lieSbeth
gelderS
Lager onderwijs

Hoe krijgen we meer Hasseltse la-
gere scholen naar Het Stadsmus?
Ik wil via mijn eindwerk meer 
Hasseltse scholen naar Het 
Stadsmus krijgen. Ik herwerkte 
bestaande  educatieve pakketten 
en stapte naar scholen om hen 
warm te maken voor een bezoek 
aan Het Stadsmus. Het Stads-

mus is immers niet zomaar een 
museum maar een plaats waar 
kinderen iets kunnen doen, leren 
en ontdekken.

giNgelom

gert-JAn
houwAer
Secundair onderwijs

Kwantitatief onderzoek naar het 
rendement van opendeurdagen
In dit eindwerk onderzoek ik het 
rendement van opendeurdagen 
bij de keuze van een secundaire 
school. In het eerste deel doe 
ik een literatuurstudie en ga ik 
op zoek naar de schoolkeuze-
motieven van leerlingen en hun 

ouders. In het tweede deel volgt 
een beschrijving van het onder-
zoeksopzet en de methodologie. 
In het derde en laatste deel schets 
en bespreek ik de resultaten van 
het onderzoek.

siNt-trUideN

lieSSA
deSSArd
Secundair onderwijs

De geschiedenis van Herkenrode 
herbeleven
Met dit eindwerk zoek ik uit hoe 
de middeleeuwen aanschouwe-
lijker kunnen worden gemaakt 
voor   een derde jaar secundair 
onderwijs ASO, en dat met de 
abdij van Herkenrode als leer-
omgeving. In de literatuurstudie 

onderzoek  ik de middeleeuwse 
geschiedenis van deze abdij. 
Als uitwerking kies ik voor ac-
tiverende werkvormen, nl. een 
leerlingenbundel of een detecti-
vespel. Laat je meeslepen in het 
verleden van onze streek en kom 
de geschiedenis van Herkenrode 
herbeleven.

geNK

SilVio
fenucci
Secundair onderwijs

Sport en kansarmoede in Zwart-
berg
Met mijn eindwerk wil ik aan-
tonen dat het belangrijk is om 
te investeren in een degelijke 
sportinfrastructuur. Dit moet een 
gezellige en functionele locatie zijn 
waar maatschappelijk kwetsbare 
en kansarme jongeren laagdrem-

pelig diverse sporten kunnen 
beoefenen. Sport is immers het 
middel bij uitstek om barrières te 
doorbreken en jongeren te integre-
ren. Via literatuur- en kwalitatief  
onderzoek heb ik theoretische in-
zichten geïmplementeerd binnen 
de buurtsportwerking van vzw 
GIGOS in Genk (Zwartberg).
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ham

cecile
JAnneS
Secundair onderwijs

Gaming is a c(o)urse
Media zoals games zijn niet meer 
weg te denken uit de leefwereld 
van kinderen en jongeren. Dat 
heeft tot  gevolg dat onze maat-
schappij vandaag en ook morgen 
mediawijsheid eist van zowel 
de jongeren als de begeleiders.  
Daarom wil ik via mijn afstudeer-

project leerlingen, leerkrachten 
en leerlingbegeleiders bereiken 
om hen kennis te laten maken 
met de negatieve en positieve/
educatieve eigenschappen van 
games. Zijn games een vloek of 
een les? Dat is de vraag van mijn 
afstudeerproject.

diePeNbeeK

elien
JAnS
Kleuteronderwijs

Wiskundige initiatie bevorderen 
in het kleuteronderwijs
Mijn eindwerk richt zich op 
het bevorderen van wiskundige 
initiatie in de kleuterschool. Ik 
start met het theoretisch kader 
waarin de visie van Deckers en 
Aerts vergeleken wordt met de 
visie van andere wiskundige 

methodes. Dan volgt het prak-
tijkgedeelte. Daarin schets ik 
mijn zelf ontworpen rekenhuisje 
met wiskundige tussendoortjes 
op activiteitenfiches. Het gebruik 
van zo’n rekenhuisje met wiskun-
dige tussendoortjes bevordert 
wiskunde in de dagdagelijkse 
klaspraktijk van de kleuterklas.

leoPoldsUrg

utku
kArAcA
Secundair onderwijs

Onderzoek naar de invloed van 
fysieke training en grappling bij 
de politie
In mijn bachelorproef onderzoek 
ik de effecten van fysieke training 
en grappling op de werkpresta-
ties van de politie. Tijdens een 
begeleiding van zes weken krijgen 
ze een basis van grappling aange-

boden, gecombineerd met fysieke 
training. Ik wil aantonen dat 
fysieke training en gevechtsport 
belangrijk zijn voor politieagen-
ten. Ik  bekijk ook hoe de fysieke 
trainingen en de gevechtsport 
kunnen geïntegreerd worden in 
het wekelijkse werkschema van 
een politieagent.

toNgereN

rhiAnA
kuSterS
Secundair onderwijs

Artistieke Gymnastiek Heren 
(AGH) Provincie Limburg
Artistieke gymnastiek bestaat 
uit herenturnen (AGH) en uit 
damesturnen (AGD). Volgende 
disciplines komen aan bod bin-
nen AGH: vloer, rekstok, heren-
brug, paard met bogen, ringen en 
sprong. Binnen de gymfed is het 

bekend dat er een grote uitval is 
van mannelijke turners. In Lim-
burg waren er nog vijf turnclubs 
die herenturnen aanbieden. 
Momenteel zijn dat er nog vier. 
I.s.m. turnclub de Eik werd een 
kleuterevent georganiseerd met 
als doel meer mannelijke leden 
te kunnen werven.

siNt-trUideN

lYnn
lAureYn
Lager onderwijs

Permacultuur
In het kader van de module 
Duurzame school voer ik on-
derzoek naar permacultuur. 
Deze ontwerpmethode voor 
tuin- of landbouw kan je mak-
kelijk verbinden aan andere 
duurzaamheidsvraagstukken 
zoals het olietekort. Dit verband 

maak ik duidelijk voor kinderen 
door te vertrekken vanuit een 
hamburger en het olieverbruik 
om het productieproces van het 
broodje, het vlees en de groenten 
aan te tonen. 

geetbets

keVin
lekenS
Secundair onderwijs

Lessenpakket PO Diversiteit in al 
zijn aspecten
In dit afstudeerproject onder-
zoek ik de mogelijkheden om te 
werken rond diversiteit in het vak 
plastische opvoeding. Ik probeer 
ervoor te zorgen dat ook dit vak 
zo optimaal mogelijk kan bijdra-
gen tot de algemene vorming van 

de leerlingen.

lommel

Joke
MAeS
Secundair onderwijs

Leermaterialen om het zelfvertrou-
wen van faalangstige leerlingen te 
bevorderen
De ernst van faalangst wordt 
onderschat waardoor leerlingen 
moeilijkheden ondervinden bij het 
zoeken naar hulp of ondersteu-
ning. Daarom heb ik  voor mijn 
eindwerk - naast het theoretische 

deel -  praktische leermaterialen 
ontwikkeld voor leerlingen van 
de eerste graad in het secundair 
onderwijs. De concrete doelgroep 
zijn  leerlingen met faalangst. Met 
deze materialen kan worden inge-
speeld op het lage zelfvertrouwen 
en het negatieve zelfbeeld van deze 
leerlingen.

geNK

leen
MeYerS
Secundair onderwijs

Les cours de FLE pour jeunes 
atteints du syndrome autistique
In dit eindwerk onderzoek ik 
hoe Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS) invloed heeft op een leer-
ling tijdens de lessen Frans. Welke 
moeilijkheden zijn er? Hoe kan 
de leraar de leerling met ASS zo 
goed mogelijk begeleiden in zijn 

leerproces? Via een literatuur-
studie en een reeks observaties 
kom ik tot een aantal concrete 
aanbevelingen.

herK-de-stad

AlexAndrA
nickMAnS
Secundair onderwijs

Didactisch materiaal ontwerpen 
voor Oxfam
Voor mijn afstudeerproject heb ik 
gekozen om didactisch materiaal 
te ontwikkelen voor Oxfam. Ik 
heb het moeilijke thema 'machts-
concentraties en ongelijkheid in 
de internationale handel' vertaald 
in vier dossiers op het niveau van 

leerlingen van de eerste graad 
secundair onderwijs. Het eerste 
dossier gaat over eerlijke handel 
en daarna volgen drie concrete 
cases rond sinaasappelsap, suiker 
en koffie. In elk dossier wordt 
gebruik gemaakt van moderne 
ICT-tools om de leerlingen te 
motiveren.

meeUWeN-grUitrode

dorien
SieMonS
Kleuteronderwijs

Onderzoekende school: klimaat-
school
In september werd ik gevraagd 
door de Klimaatschool van Bree  
die drie studenten zocht om een 
project uit te werken. Concreet 
wilde de school zich herprofileren 
rond duurzaamheid en wereld-
burgerschap. Ik onderzocht hoe 

je rond deze thema’s kan werken 
bij kleuters jonger dan 4 jaar. In 
het praktijkgedeelte vind je een 
bundel terug met allerlei part-
ners die een aanbod bieden om 
te werken rond duurzaamheid 
en wereldburgerschap, specifiek 
voor deze doelgroep.

borglooN

Mike
SlAngen
Secundair onderwijs

Hendrik VIII en het anglicanisme: 
macht, overtuiging of lust?
Het thema van mijn eindwerk is 
‘De nieuwe tijd’. Nieuwe ideeën 
steken de kop op, oeroude tradi-
ties worden in twijfel getrokken, 
instanties daveren op hun grond-
vesten. De mens gaat zijn leven en 
toekomst in eigen handen nemen. 

In Engeland regeert vanaf 1509 
Hendrik VIII. Wanneer de paus 
hem verbiedt te scheiden van 
zijn eerste vrouw, Catharina 
van Aragon, richt Hendrik de 
anglicaanse kerk op, met hemzelf  
uiteraard als heer en meester, 
aan het hoofd van deze nieuwe 
geloofstroming.

siNt-trUideN

Jolien
SteYVerS
Lager onderwijs

De duurzaamheid van de textiel-
industrie
Het proces van katoen tot kledij 
is alles behalve duurzaam. Bin-
nen de module Duurzame school 
onderzocht ik hoe er binnen de 
textielindustrie naar duurzaam-
heid gestreefd kan worden. Zo 
zijn er alternatieven waarvan ik 

kinderen bewust wil maken door 
bijvoorbeeld kledij te kleuren 
met verfkruiden.
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hasselt

dJAMo
VAn lutterVelt
Secundair onderwijs

Creating Compassionate Teachers 
through Nonviolent Communication
How can Nonviolent Commu-
nication contribute to resolving 
conflicts that arise between 
parents and teachers? NVC is a 
method of communication that 
can resolve conflicts without 
compromising any of the involved 

parties' wishes. Teaching NVC to 
teachers gives them the chance to 
not only study NVC, but also use 
it in their daily lives. For this pur-
pose, this project has produced 
workshops that can be organized 
separately or can be incorporated 
into generic methodology courses 
of teacher training programs.

meeUWeN-grUitrode

SASkiA
VAnder Mierde
Secundair onderwijs

Amai, mijn (h)oren !?
In mijn  afstudeerproject 'Amai, mijn 
(h)oren !?' krijgt muziek een plaats 
binnen de klasmuren. Ik onderzoek 
hoe muziek én een goed doordachte 
didactische aanpak kunnen zorgen 
voor het bereiken van de eindtermen 
informatievaardigheden binnen 
PAV.  Ik werkte vijf  lespakketten 

uit met telkens een ander lied als 
vertrekpunt. In elk pakket gaan we 
op zoek naar de echte betekenis van 
het nummer. Om aan te tonen hoe 
breed de waaier aan mogelijkheden 
zijn voor muziek in de klas, komen 
een mix van bekende en minder be-
kende nummers, genres en artiesten 
aan bod.

diest

MAxiM
VAnderStAppen
Secundair onderwijs

Vernieuwende lessenreeks fitness 
op school 'Live young get fit'
In mijn bachelorproef ontwerp 
ik - na enquêtes, interviews en ge-
sprekken met verschillende exter-
nen -  een vierdelige lessenreeks 
fitness die meteen kan toegepast 
worden in het onderwijs. Hier-
mee wil ik zowel  de problematiek 

rond ongezonde jongeren aan-
pakken als de lessen fitness wat 
verfrissen. Daarnaast heb ik ook 
een eigen website gemaakt die de 
lessen ondersteunen, voor zowel 
de leerlingen als de leerkrachten.

diePeNbeeK

kAthleen
VAnhoof
Lager onderwijs

Wilde bijen
Omdat er in de lagere school 
weinig aandacht is voor wilde 
bijen, heb ik besloten om daar-
rond een educatief  pakket te 
ontwikkelen. In mijn eindwerk 
vinden leerkrachten de nodige 
informatie over wilde bijen, tips 
om de speelplaats bijvriendelijk 

te maken en allerlei activiteiten 
die men rond dat onderwerp kan 
doen, samen met de kinderen. 
Mijn eindwerk valt onder de 
keuzemodule Duurzame school, 
waarvoor we samenwerkten met 
de abdijsite van Herkenrode.

hasselt

nick
VAnhoVe
Secundair onderwijs

E-Hockey Battle
Mijn eindwerk focust op  
E-Hockey. Ik organiseer een 
sportevenement voor personen 
met een fysieke beperking die in 
een elektrische rolstoel zitten. 
Met dit eindwerk wil ik laten zien 
dat sporten voor iedereen moge-
lijk is ongeacht lichamelijke of 

mentale beperking. Ik wil laten 
zien dat sport een gegeven is dat 
niemand in onze maatschappij 
uitsluit. Zo zet ik G-sport ook 
in de kijker als leerkracht LO.

zoNhoVeN

JeffreY
VeeStrAeten
Secundair onderwijs

Een startpakket Engels in het 
basisonderwijs
Zijn kinderen uit het basisonder-
wijs te jong om Engels te leren? 
Zijn zij intrinsiek gemotiveerd 
om een extra uur per week op 
de schoolbanken te zitten voor 
dit vak? Met deze vragen in het 
achterhoofd, heb ik een start- 

pakket ‘Engels in het basisonder-
wijs’ ontworpen. Ik ga ook na of 
de kinderen effectief iets leren uit 
het ontworpen startpakket.

maasmecheleN

Michelle
willoughbY
Secundair onderwijs

Actua in de Klas, een didactische gids
In samenwerking met Het Belang 
van Limburg heb ik het concept 
'De Scholenquiz' verder uitge-
werkt. Lagere en secundaire scho-
len konden tweewekelijks tijdens 
de les een online quiz invullen. 
Daarnaast kreeg elke klas vijftien 
vragen en een lesfiche opgestuurd. 

Beide documenten dienden ter 
verwerking van het nieuws van de 
afgelopen twee weken. Aan het 
einde vond een grote finalequiz op 
Hogeschool PXL plaats. Scholen 
konden er op een competitieve ma-
nier hun kennis van de actualiteit 
tonen en de strijd met de andere 
scholen aangaan.

meerhoUt

Steffie
wouterS
Kleuteronderwijs

Filosoferen met kleuters
Filosoferen met kinderen is niet 
nieuw, maar krijgt te weinig 
aandacht. Denken over denken 
kan heel boeiend zijn. Maar toch 
wordt de nieuwsgierigheid, ver-
wondering en het kritisch denken 
afgeremd omdat we niet altijd 
weten hoe we hier op moeten 

inspelen. Filosoferen biedt een 
uitweg. Met mijn eindwerk wil 
ik dit stimuleren om het zo een 
plaats te geven in het onderwijs. 
Graag wil ik er de aandacht op 
vestigen door ook drempelverla-
gend te werken met een brochure 
voor leerkrachten.

hoeselt

dAgMAr
wouterS
Secundair onderwijs

Taalgebruik van niet-taalleraren 
in de klas
Mijn eindwerk kadert binnen 
taalbeleid en onderzoekt het 
taalgebruik van niet-taalleer-
krachten in de klas. Ik geef ook 
enkele didactische suggesties 
voor niet-taalleerkrachten om 
taalgericht vakonderwijs bin-

nen de les te realiseren. Om het 
taalgebruik van de niet-taalleer-
krachten in kaart te brengen, 
werkte ik met observaties van 
niet-taalleerkrachten en een 
focusgroep met de betrokken 
leerkrachten.

WelleN

eVelien
zengerS
Secundair onderwijs

Het rendement van opendeurda-
gen in het secundair onderwijs
Op het einde van het  zesde 
leerjaar, staan leerlingen en 
hun ouders voor een moeilijke 
keuze: welke secundaire school 
is de beste voor mij of mijn kind? 
Ik onderzoek het rendement van 
opendeurdagen. In het eerste deel 

doe ik een literatuurstudie en ga 
ik op zoek naar de schoolkeuze-
motieven van leerlingen en hun 
ouders. In het tweede deel volgt 
een beschrijving van het onder-
zoeksopzet en de methodologie. 
In het derde en laatste deel schets 
en bespreek ik de resultaten van 
het onderzoek.

maasmecheleN

Mirthe
StrAeteMAnS
Secundair Onderwijs

Complexe thema's bespreekbaar 
maken met behulp van jeugdlitera-
tuur
BSO-leerlingen zijn vaak moei-
lijk te motiveren om een boek te 
lezen, vooral dan rond ingewik-
kelde thema’s. In mijn eindwerk 
wil ik dit proberen aan te pakken. 
Ik heb twee doelen: enerzijds wil 

ik complexe thema’s bespreek-
baar maken bij leerlingen uit de 
tweede graad BSO en anderzijds 
wil ik aan leesbevordering doen. 
Ik doe dat door interactieve 
werkvormen aan te reiken bij 
drie jeugdboeken (van uitgeve-
rij Clavis) met drie verschillende 
thema’s.

NeerPelt

wouter
SwuSten
Secundair onderwijs

[TABL]ISTORY: tabletmateriaal 
voor 1ste graad geschiedenis
Door de hele app-cultuur biedt 
de tablet ongelofelijk veel moge-
lijkheden voor het onderwijs. In 
mijn  afstudeerproject focus ik 
me op het gebruik van de tablet 
in de lessen geschiedenis. Meer 
concreet heb ik eigen tabletmate-

riaal ontwikkeld dat ingezet kan 
worden in de lessen van de eerste 
graad. Zo is [TABL]ISTORY 
geboren.

maasmecheleN

SelinA
VAn dYck
Kleuteronderwijs

Preventief werken tegen pesten in 
de kleuterklas
Ik heb gekozen een onderzoek te 
doen om al preventief te werken 
tegen pesten in de kleuterklas, 
door veel aandacht te besteden 
aan de sociale en emotionele 
vaardigheden in de klas. Dit 
is belangrijk binnen maar ook 

buiten de school. Daarom heb 
ik ook de ouders betrokken door 
hen te laten proeven van 'het 
goedgevoel rugzakje' dat met de 
kinderen mee naar huis mocht.  
Zo kunnen ook de ouders thuis 
op een leuke en bewuste manier 
werken aan de sociale en emotio-
nele vaardigheden van hun kind.
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Werken in de zorgsector, is het nu als 
ergotherapeut, als verpleegkundige, 
als vroedvrouw of als gespecialiseerde 
hulpverlener met een bijzondere 
beroepstitel (BBt), elke dag biedt het 
werken met mensen nieuwe ervaringen, 
contacten, uitdagingen en verantwoor-
delijkheden. De mogelijkheden om te 
specialiseren zijn quasi oneindig en ook 
doorgroeien naar  andere specialisaties, 
doelgroepen of functies is makkelijk.

Er zijn weinig sectoren die zo snel 
evolueren als de gezondheidszorg. Van 
bachelors in de gezondheidszorg wordt 
daarom ook verwacht dat ze mee de 
rol opnemen van innovator, regisseur, 

coach en professional. Levenslang leren 
is geen trendy woord maar een evidentie. 
Hogeschool PXL helpt daarbij. We 
doen dat via postopleidingen, studie-
dagen, seminaries, enz. 
Studenten worden hier opgeleid vanuit 
een gedrevenheid om met een gepaste 
attitude een actieve rol op te nemen en 
bij te dragen aan een meer effectieve 
en efficiënte zorgverlening. Middelen 
worden schaars, technologieën en de 
mogelijkheden nemen toe. Ethisch 
verantwoorde zorg komt daarbij steeds 
nadrukkelijker op de voorgrond te 
staan. Aan onze studenten willen we 
vragen om aan iedere zorgvrager die 
zorg te bieden waarvoor ze zelf zouden 
kiezen als ze in dezelfde situatie zouden 
verkeren. 

MentORen
Voor onze studenten stond altijd een 
deskundig en enthousiast lectorenkorps 
klaar, en ze konden voor raad en daad 
altijd terecht bij tal van mentoren uit het 
beroepenveld. Zo ontwikkelden ze zich 
als  professionele zorgverleners, die op 
hun beurt met dezelfde ingesteldheid 
morgen met een junior collega in het 
werkveld aan de slag zullen gaan. Na-
mens alle collega’s van PXL-Healthcare 
willen we alle promovendi van vandaag 
van harte feliciteren met het prachtig 
diploma dat ze hebben behaald en 
een mooie toekomst toewensen. Een 
diploma dat dankzij het uitgebreid na-
tionaal en internationaal netwerk van 
onze hogeschool alle kansen biedt om 
de talenten verder te benutten.

opgeleid tot professionele zorgverleners
Roald Nelissen
Departementshoofd
PXL-Healthcare

MercedeS ArMirotto, eVA epding, 
lieSbeth heYVAert, SArinA VAnroY
Verpleegkunde

Een analyse van de overeenstemming van het huidige curriculum van de 
professionele bachelor opleiding verpleegkunde met de specifieke noden 
van de doelgroepen in onze huidige maatschappij.
Onze bachelorproef is een analyse naar de huidige noden die heersen in 
onze maatschappij, om hiermee een vergelijking te kunnen maken met 
het curriculum van de opleiding professionele bachelor verpleegkunde 
van Hogeschool PXL. In de bachelorproef werden tien doelgroepen 
geselecteerd: geneeskunde en specialistische geneeskunde, heelkunde 
en specialistische heelkunde, moeder en kind, gehandicaptenzorg en 
chronische zorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, thuiszorg, 
pediatrie, revalidatie & welzijnszorg en preventieve zorg.

Elke doelgroep bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 
Het theoretisch gedeelte bestaat uit een cijferanalyse, maatschappelijke 
relevantie en toekomstvisie. Het praktisch gedeelte bestaat uit het 
aanbod in het curriculum, de vergelijking tussen het curriculum en 
de maatschappij en een algemeen besluit met eventuele suggesties ter 
verbetering van het curriculum.

chArlotte
bieSeMAnS,
dorien coninx 
& nAtASJA eVenS
Verpleegkunde

Niet panikeren, assisteren bij een 
laparoscopie kan je leren
Onze bachelorproef is ontstaan op 
vraag van het operatiekwartier van 
het Jessa Ziekenhuis, campus Virga 
Jesse. Het doel was om een tool 
te maken die studenten of nieuwe 
operatieverpleegkundigen wegwijs 
maakt in de wereld van de lapa-
roscopie. Er worden 2 werkinstru-

menten voorgesteld: een fotoboek 
en enkele steekkaartjes met tips 
die steeds binnen handbereik zijn. 
Het operatiekwartier van het Jessa 
Ziekenhuis streeft ernaar deze 
tools in de toekomst te gebruiken 
als ondersteuning van studenten en 
junior verpleegkundigen.

lAurA boden, lAriSSA broekMAnS, 
ruSlAnA pASlAVSkA & SAnne wAnten 
Verpleegkunde

Het zorgpad osteoporose op de geriatrische dienst / 'De stille ziekte'
Osteoporose wordt aanzien als een vrouwenfenomeen, maar hoe zit het bij de mannelijke populatie en osteoporose? Osteoporose wordt tevens nog 
steeds onderbehandeld. Enerzijds komt dit door de  onwetendheid van de maatschappij, en anderzijds omdat het een ‘stille’ ziekte is waardoor de 
diagnose vaak te laat gebeurt. Kunnen wij als verpleegkundigen een rol spelen bij het vroegtijdig opsporen van osteoporose? Er werd een zorgpad 
en risicoprofiel voorgesteld dat toegepast zal worden op de geriatrische diensten van het Jessa Ziekenhuis.

diePeNbeeK

brendA
clAeSen
Ergotherapie

Return-to-work bij personen met 
een depressie en/of burn-out
Veel studies tonen de effectiviteit 
aan van interventies in functie 
van symptoomvermindering van 
depressie of burn out. Er zijn 
echter weinig studies die de effec-
tiviteit aantonen van interventies 
in functie van de return-to-work 

(RTW). Dit eindwerk wil een 
overzicht bieden van interventies 
die zorgen voor een RTW voor 
mensen met een depressie en/of 
burn-out, alsook de ervaringen 
van de cliënten in functie van 
hun RTW-begeleiding te inven-
tariseren.

SArAh de Jonghe & 
ShAnA wouterS
Vroedkunde

Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?
In dit eindwerk hebben we het over telemonitoring.  Deze nieuwe screenings- en/of diagnostische methode is de laatste jaren aan een opmars 
bezig. Via deze technologie kunnen patiënten in hun eigen omgeving hun vitale parameters laten registeren en laten evalueren door de 
zorgverlener. Bij verloskunde is deze technologie nog niet echt bekend. In ons eindwerk maken we een  update van de huidige stand van zaken 
rond telemonitoring als opvolgsysteem van zwangere vrouwen.

fien clAeSSenS, dAVine geMiS,  
toM SchieperS,  
eliSAbeth Schroeder
Verpleegkunde

De leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak
Het doel van deze bachelorproef was het ontwikkelen van een accurate en kwaliteitsvolle 
patiëntenbrochure voor de gehospitaliseerde patiënt die op een interdisciplinaire leerwerk-
plaats verblijft. Aan de hand van bevragingen bij verschillende patiënten in vier Limburgse 
ziekenhuizen hebben we enerzijds getracht de thema's die de patiënt belangrijk genoeg 
vond om te vermelden, te verwerken in de brochure. En anderzijds willen we de patiënt 
informeren over de leerwerkplaats.

bierbeeK

kAtJA
de bondt
Banaba zorgmanagement

Ontslaggericht werken: een weg 
naar een beter ontslagproces op 
de dienst algemene inwendige van 
het Regionaal Ziekenhuis Heilig 
Hart Leuven
Er is nood aan een vlotte ge-
structureerde organisatie van een 
effectief ontslag op de dienst al-
gemene inwendige.  Het eindwerk 

beschrijft het verbeterproces, aan 
de hand van de acht fasen van 
Kotter. Het ontslagbeleid werd 
door een werkgroep uitgewerkt 
en aan het team voorgelegd. Om 
het ontslagbeleid toe te passen 
werd een multidisciplinaire 
afdelingsspecifieke ontslagmap 
uitgewerkt. 



12
pxL-hEaLthcarE

leen de tAnt &
liAnne donkerS
Vroedkunde

Begeleiding bij de borstzorg 
tijdens zwangerschap en lactatie 
door de vroedvrouw
In ons eindwerk schrijven we aan-
bevelingen neer voor vroedvrou-
wen zodat zij zwangere vrouwen 
en kraamvrouwen zo optimaal 
mogelijk kunnen informeren 
en begeleiden bij de borstzorg 

tijdens de zwangerschap en de 
lactatie. Het doel is te komen tot 
een betere basisverzorging van 
de borsten met aandacht  voor 
de preventie en behandeling van 
mogelijke borstproblemen zoals 
tepelkloven, stuwing, mastitis...

SAM hilVen &
liSelotte 
VAlVekenS 
Ergotherapie

Advies/consult op maat in functie 
van zelfstandigheid in koken voor 
mensen met beperking
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat men-
sen met een beperking toch zelfstandig 
kunnen koken? Dat is het onderwerp 
van ons eindwerk. Niet kunnen koken 
leidt immers tot afhankelijkheid en 
verlies van autonomie. We voeren 

eerst een literatuurstudie uit rond 
Universal Design en ergonomie. In het 
kwalitatief onderzoek brengen we de 
noden van personen met een beperking 
in kaart. We doen dat op basis van een 
zelfontworpen stramien met vragen-
lijsten, kookworkshops, huisbezoeken 
met  checklist, enz. We proberen ook 
te komen tot advies op maat.

bJorn 
ketelSlegerS,
lukAS gerkenS, 
lotte SteVenS
Ergotherapie

De hedendaagse zorgdomotica
In ons eindwerk geven we een 
overzicht van de verscheidenheid 
aan domotica die er bestaan 
voor hulpbehoevende ouderen 
die in de thuisomgeving wonen. 

Verder onderzoeken we welke 
problemen de ouderen ervaren in 
de thuissituatie en welke zorgdo-
motica er toegepast kan worden 
om die problemen op te lossen.

petrA putMAn
& 
kriS tAlbooM
Verpleegkunde

Op kompas na depressie: het 
draaiboek om herval bij depressie 
te voorkomen
Hoe kunnen we voorkomen 
dat mensen met een unipolaire 
depressie hervallen? Er werd een 
draaiboek ontwikkeld waarin 
10 sessies psycho-educatie, 
gebaseerd op 4 levensdomeinen, 
uitgeschreven zijn om herval 
bij een unipolaire depressie te 
voorkomen. De sessies zijn zo 
opgesteld dat ze door de hulp-
verlener gemakkelijk te hanteren 
zijn. Voor de deelnemers werd 
het visuele aspect sterk benaderd 
hierbij. 

hendrik-JAn
StAlS, 
nele MeurS, 
kirSten 
Strobbe & 
Jolien JoriSkeS
Ergotherapie

BlueAssist: dare to connect
In ons land ondervinden da-
gelijks zo’n  660.000 personen 
hinder bij (een vorm van) 
communiceren.  BlueAssist 
(met voorgeprogrammeerde 
icoontjes) is een methode die 
hen kan helpen. In dit afstu-
deerproject bekijken we hoe 
BlueAssist bekend en ingebed is 
Limburgse instellingen. Nadien 
stappen we naar de praktijk en 
hebben we cliënten BlueAssist 
doen gebruiken en voerden we 
een grootschalig onderzoek uit 
in Hasselt. We bespreken ook de 
internationale bekendheid van 
BlueAssist in Finland.

owen SwertS &   
JordY peeterS
Ergotherapie

NAH & intra- en extramurale GGZ
Er is nood aan meer behandel- en 
woonmogelijkheden voor per-
sonen met een niet-aangeboren 
hersenletsel in combinatie met 
psychiatrische problemen. Ons 
eindwerk heeft als doel de moge-
lijkheden en de complexiteit van 
deze problematiek in Vlaanderen 

te verkennen via literatuurstudie 
en het schetsen  van deze doel-
groep aan de hand van concrete 
cases. In dit eindwerk worden 
ook de samenwerkingsverban-
den tussen de twee betrokken sec-
toren - de gehandicaptenzorg en 
de geestelijke gezondheidszorg 
- beschreven.

hasselt

SArAh
Swinnen
Banaba zorgmanagement

‘Samen onderweg naar ER - wèl ZIJN’
We hebben ons gefocust op verzuim 
op de werkvloer van het woon- en 
zorgcentrum Zevenbronnen. We 
suggereren om kortdurend verzuim 
consequent aan te pakken door 
drempelverhogend te gaan werken. 
We stellen ook actiepunten voor 
om preventief en drempelverla-

gend te werken bij de re-integratie 
op de werkvloer na een langdurend 
verzuim. Onze conclusie is dat de 
rol van de leidinggevende daarbij  
cruciaal is. Zij gaan zorgen voor 
een autonome motivatie door 
aandacht te geven aan de ontplooi-
ingskansen. De leidinggevenden 
zullen getraind worden. 

lieze VAndeVenne,  
Stephen beulS & 
celine de pAuw 
Ergotherapie

Inzichten op BDS binnen cliënt- 
en taakgerichte revalidatie bij 
personen met CNA
Ik onderzoek de bruikbaarheid 
van de Kinect binnen cliënt- en 
taakgerichte training op arm- en 
handvaardigheden bij personen 
met CNA nagegaan, door vergelij-
kende literatuur en kwalitatief-par-
ticiperend onderzoek. De Kinect 

zou even reproduceerbaar zijn als 
het VICON systeem, die als gou-
den standaard wordt beschouwd. 
De Kinect meet nauwkeurig, met 
exclusie van nekbewegingen. Ki-
nect is een meerwaarde als additi-
onele therapie bovenop de ergo- en 
kinesitherapie. Hiervoor moet het 
systeem gebruiksvriendelijk zijn en 
duidelijke feedback geven.

nele 
VerheYden, 
ilSe 
VerSlegerS & 
YAnnick 
JAcob 
Ergotherapie

Leefbaar wonen
We ondersteunen de  stijgende 
vraag naar ‘zorg op maat’ in de 
thuissituatie van de kwetsbare 
oudere via extramurale dienstver-
lening, waarbij we de innoverende 
adviesrol van de ergotherapeut 
expliciteren. Deze dienstverlening 
spitst zich toe op uitgewerkte trai-
nings- en vormingsprogramma’s, 
met een ervaringsgericht karakter. 
Hiernaast wordt de mogelijk-
heid gecreëerd om samenwer-
kingsverbanden met bedrijven  
(bv. leveranciers van hulpmid-
delen en zorgtechnologieën) op te 
starten. We testen en evalueren het 
H-OPP (Hasselt Occupational Per-
formance Profile) met studenten 
en zorgverleners, zodat het verder 
geïmplementeerd kan worden. 
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Het departement PXL-It richt zich heel 
sterk op state-of-the-art technologie. 
We hebben als enige It-opleiding een 
bijzonder kwaliteitskenmerk voor  
innovatie en onderzoek. Met de grootste 
It-community op één campus zorgen we 
jaarlijks via onze jonge It-professionals 
voor een sterke innovatie-impuls in 
Vlaanderen en de euregio.

Onze professionele bachelors Toege-
paste Informatica nemen een actieve rol 
op binnen de wereld van het 'Internet 
of Everything' (IoE) : een netwerk van 
interacties en datastromen tussen al-
lerlei soorten applicaties, toestellen en 
mensen. 
Via onze afstudeerrichtingen Ap-
plication Development, Systems & 

Networks en Software Management 
zorgen we verder voor een doorgedreven 
specialisatie. 

Meer en meer studenten opteren er 
trouwens voor om zich na het behalen 
van hun diploma verder te specialiseren 
in een tweede afstudeerrichting. De 
groeiende populariteit van Software 
Management is hiervan een mooi 
voorbeeld.

DROneS
PXL-IT wil toonaangevend zijn in 
Vlaanderen.  Zo startten we dit jaar als 
eerste met een unieke opleiding Drone-
technologie. Eerder profileerden we ons 
al met het postgraduaat Mobile Appli-
cation Development en de professionele 
bachelor Toegepaste Informatica voor 

werkstudenten. 
Excellent onderwijs is volgens ons on-
losmakelijk verbonden met onderzoek 
en samenwerking met bedrijven. Met 
grote, nieuwe onderzoeksprojecten 
rond Wearable Technology, Open data 
en Internet of Things geven we hieraan 
een extra boost. 

In plaats van bruggen te bouwen tussen 
onderwijs en bedrijfswereld integreren 
we deze twee werelden liever. Hoge-
school en bedrijven maken op deze 
manier samen onderwijs en laten stu-
denten uitgroeien tot IT-professionals.

kwaliteitskenmerk voor innovatie en onderzoek
Francis Vos 
Departementshoofd
PXL-IT

beriNgeN

benJAMin
ceuSterMAnS
Applicatieontwikkeling

Offimac Ticket
Om de klant te betrekken in 
de vooruitgang van zijn ticket, 
heb ik een website ontwikkeld 
waarop de klanten zich kunnen 
aanmelden. Als de klant inge-
logd is, kan hij tickets aanmaken 
voor vragen/problemen. Die 
worden bijgehouden in Navision. 

Een lijst met alle serviceartikels 
wordt op een pagina aan de klant 
getoond en per artikel worden 
de detailgegevens en tickets 
getoond. De klant kan allerlei 
bijlages uploaden bij het ticket. 
De facturen en creditnota’s kun-
nen ook opgevraagd worden.

maasmecheleN

Jeroen
deboiS
Applicatieontwikkeling

De intelligente integratie van pro-
grammable wearables in leef- en 
werkomgeving
Voor mijn project heb ik op PXL 
IT-Research onderzocht hoe 
wearables op een efficiënte manier 
kunnen worden geïntegreerd met 
bestaande applicaties of platfor-
men. Ik bekijk in welke mate het 

mogelijk is om wearables in te 
schakelen bij bedrijven. Zij moeten 
daaruit voordeel kunnen halen om 
bepaalde bedrijfsprocessen te op-
timaliseren en te vereenvoudigen.  
Het doel van het project is om 
een front-end te ontwikkelen die 
gebruik maakt van wearables voor 
een indoor positioneringssysteem.

meeUWeN-grUitrode

bert
hAex
Applicatieontwikkeling

BCPortal - The new student 
experience
Voor mijn stage heb ik een vol-
ledig nieuw  studentenportaal 
ontwikkeld voor de Belgium 
Campus in Zuid-Afrika. Dit 
nieuwe portaal BCPortal moet 
dynamisch zijn, zowel voor de 
gebruiker als voor de admini-

strator. Het portaal werkt in 
een .NET-omgeving, met name 
ASP.NET MVC 5. Dat gebeurt 
in combinatie met een SQL-
databank zodat alle gegevens 
eenvoudig aanpasbaar zijn. 
De MVC-structuur zorgt voor 
een duidelijk overzicht van alle 
codes.

liNter

MAtthiAS
hAkir
Systemen en netwerkbeheer

Icinga
Worldline heeft een groot netwerk, 
dat continu moet draaien want  er 
lopen constant transacties over. 
Soms is het uitvallen van een server, 
router, firewall, onvermijdelijk. Om 
zwakke of defecte punten zo snel 
mogelijk te detecteren, wil World-
line het netwerk monitoren met 

SNMP met Icinga (een monitoring 
tool). Zo kan men snel reageren op 
opkomende, recente en/of acute 
problemen. Ik heb, o.a. met zelf-
gemaakte PERL plugins, ervoor 
gezorgd dat via Incigna nu ook 
environmentals als temperatuur, 
koeling, ventilatoren en de voeding 
kunnen gemonitord worden.

tieNeN

JonAS
hendrickx
Applicatieontwikkeling

Wearables
Nieuwe technologieën hebben 
zowel voordelen als onverwachte 
nadelen. Dat is ook het geval met 
‘wearables’ waar ik het in mijn 
project over heb. Ik  spits me toe 
op het gebruik van smartwatches 
in de gezondheidszorg. Ik ana-
lyseer hoe het gebruikt wordt, 

bekijk wat de mogelijkheden zijn 
én probeer de beste interface te 
ontwerpen hiervoor. Ik bekijk 
hoe je fouten zoveel mogelijk 
kan vermijden, en hoe de archi-
tectuur van alle verschillende 
elementen van deze applicatie 
eruit ziet.

leoPoldsbUrg

AndY
heYnS
Applicatieontwikkeling

Mobiele applicatie om vacatures 
te tonen
Prato ontwikkelt software, die 
op maat gemaakt is voor de 
HR-industrie.  Ik stel een mobiele 
applicatie voor  die vacatures 
toont aan de hand van profiel-
gegevens.  De applicatie heeft een 
swipe-systeem zodat gebruikers 

de vacatures eenvoudig kunnen 
bekijken en selecteren.

brecht 
JAnSSen &  
brent 
theunckenS
Applicatieontwikkeling

Cloud Services - Siemens
Siemens is een bedrijf dat voorname-
lijk software verkoopt om metingen 
uit te voeren. Dit houdt in dat ze met 
sensoren bepaalde trillingen of andere 
meetbare variabelen vastleggen op 
verschillende soorten elektronica. Mo-
menteel worden de data opgeslagen en 
ingekeken na de meting. Dit wil zeggen 
dat er later pas kan gezien worden of 
er een foutieve meting was. Ons project 
was deze applicatie uit te breiden en de 
Cloud te implementeren zodat de data 
live verstuurd en ingekeken kunnen 
worden.

toM JAnSen &
kriStof reMelS 
Applicatieontwikkeling

Tekst classificatie en zijn componenten
In ons eindwerk zoeken we een oplossing voor het classificeren van 
e-mails. Bedrijven worden tegenwoordig overspoeld hiermee. Hierdoor 
zien de medewerkers soms het bos door de bomen niet meer. Zeker als 
er moet geantwoord worden met een bepaalde template - afhankelijk 
van de context van de e-mail - loopt het wel eens mis. Om dit probleem 
aan te pakken stellen we onze eigen applicatie voor die in staat is een 
e-mail te classificeren op basis van een bestaande trainingset van e-mails.
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beriNgeN

MArtiJn
leten
Systemen en netwerkbeheer

Netwerkbeveiliging: het Crypto-
Locker-virus
Ik onderzoek wat de meest 
efficiënte manier is om een 
bedrijfsnetwerk te beveiligen 
tegen het  CryptoLocker-virus 
en zijn familie van ransomware-
virussen. Deze virussen zijn een 
groot probleem omdat ze de data 

van hun slachtoffers proberen 
te versleutelen en zo gegijzeld 
te houden. Pas na betaling van 
een bepaald bedrag worden de 
bestanden terug vrijgegeven en 
kunnen de data opnieuw gebruikt 
worden. Ik zoek naar oplossin-
gen, zowel ter preventie als voor 
een eventuele remediëring.

geNK

ruben
pirotte
Applicatieontwikkeling

Accenture Mauritius: Do It, task-
manager
In dit eindproject ontwikkel ik 
een bepaalde taskmanager voor 
Accenture. Dit bedrijf  werkt 
aan grote projecten met zowel 
onshore als offshore klanten en 
development teams. Om het werk 
te verdelen en op te volgen maken 

ze gebruik van een taskmanager, 
maar ze hebben een nieuwe nodig 
die ze hun eisen kunnen aanpas-
sen. Daarvoor is een intern project 
opgestart: Do It, taskmanager. 
Ik heb deze taskmanager verder 
uitgewerkt. Het is een Spring 
webapplicatie. Ik maak gebruik 
van de nieuwste technieken.

robin Quetin &
rAf VAndelAAr
Applicatieontwikkeling

CAIRIS: from Python to web 
application
Ons project heeft betrekking op 
cybersecurity. Belangrijk daarbij 
is dat de kwetsbaarheid  van een 
nieuwe applicatie onderzocht 
wordt via een analyse van alle 
aanwinsten en risico’s. Dat pro-
ces kan uitgevoerd worden met 

CAIRIS, een progamma van dr. 
S. Faily van Bournemouth (Ver-
enigd Koninkrijk). We hebben 
het installatieproces hiervan ver-
eenvoudigd en  CAIRIS omgezet 
van desktop applicatie naar een 
web applicatie. Daardoor kun-
nen gebruikers en ontwikkelaars 
het makkelijker gebruiken. 

beriNgeN

dYlAn
renierS
Applicatieontwikkeling

Ontwikkeling van oplossingen 
voor Atlassian producten
Ik deed mijn stage in het bedrijf  
ACA IT-Solutions in Hasselt. 
Een belangrijke tak binnen dit 
bedrijf  is het Atlassianteam, 
dat oplossingen aanreikt voor 
bestaande Atlassianproducten 
waarvoor een bepaalde func-

tionaliteit nog niet bestaan. In 
dit geval ging het vooral om op-
lossingen voor JIRA. Dat is een 
ticket- en projectmanagementsy-
steem dat inspeelt op de noden 
van hedendaagse softwareont-
wikkelingsteams. Ik heb plugins 
gemaakt en andere oplossingen 
ontwikkeld op maat voor JIRA.

xeniA reYMen 
& Anke AppeltAnS
Softwaremanagement

Impactanalyse: GIPOD
In 2016 moeten alle gemeenten en nutsbedrijven gebruik maken van het GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein). Dit is 
een verzamelpunt voor alle informatie rond werken en manifestaties op het openbaar domein. GIPOD zorgt voor meer afstemming tussen 
nuts- en wegenwerken. Onze taak was het maken van een impactanalyse die moest aantonen op welke manieren de steden Genk, Hasselt en 
Leuven de informatie in het GIPOD kunnen aanvullen.

riemst

SAM
SteVenS
Systemen en netwerkbeheer

Packaging your Apps
Het ICT-bedrijf Open Line is op 
zoek naar een uniforme manier 
om packages (kant-en-klare ge-
installeerde applicaties) te creëren 
tijdens het packaging proces. Op 
dit moment worden die packa-
ges op verschillende manieren 
gemaakt door de afdelingen 

Managed Services en Projecten 
van Open Line. Daardoor is 
er een groot risico op miscom-
municatie en tijdverlies. In mijn 
eindwerk zoek ik uit hoe het  
packaging proces geoptimaliseerd 
kan worden, en hoe het efficiënt 
en effectief  geïntegreerd kan 
worden met het release proces.

toNgereN

guY
tournoY
Applicatieontwikkeling

Vocary, van framework tot ap-
plicatie
Ik stel het softwarepakket Vocary 
voor. Dat is een softwarepakket 
voor logopedisten, dat ik bouwde 
op een volledig zelf ontwikkeld 
framework. Met Vocary kan 
een logopedist de voorberei-
dingstijden voor therapiesessies 

inkorten, de sessies responsiever 
maken, documentatie genereren 
en de administratie vergemak-
kelijken. Ik heb het platform 
ontwikkeld in opdracht van 
Sabitan, onder begeleiding van 
het Microsoft Innovation Center 
Vlaanderen.

oPglabbeeK

SiMon
Verbeke
Applicatieontwikkeling

Virtuele revalidatie met Microsoft 
Kinect
Ik heb gewerkt aan het optima-
liseren van een applicatie die 
gebruikt zal worden door thera-
peuten om hun cliënten te helpen 
revalideren, gebruik makend van 
de Microsoft Kinect. Dit soort 
revalidatie vindt plaats na een 

ongeval of  bij aandoeningen 
zoals MS of CVA. De therapeut 
kan oefeningen opnemen met de 
Kinect, toegestane afwijkingen 
door de cliënt instellen en de 
oefening doorsturen naar de 
cliënt. Deze voert de oefening uit, 
waarna het systeem de kwaliteit 
ervan beoordeelt. 

Jelle weYen  
& cArl henS
Applicatieontwikkeling

SK Contacts
Ons stagebedrijf Slagkryssaren in Stockholm is actief in de sector 
van web- en mobiele applicaties. Meer concreet zijn zij bezig met het 
ontwerpen en maken ervan. Omdat zij sterk gegroeid zijn - zowel in 
klanten als in contacten - hebben ze nood aan een platform om hun 
contacten en evenementen te beheren. Onze opdracht bestond erin om 
die applicatie te maken. Dat is SK Contacts geworden.

Peer

ewout
willeMS
Applicatieontwikkeling

Creating an Angular frontend for the  
Hospitality reference application
Ik  vertrek van het uitgangspunt dat 
applicaties steeds sneller moeten zijn. 
Ze moeten als het ware meteen functi-
oneren, zonder te wachten. Bedrijven 
zijn dan ook op zoek naar de snelste 
methode om hun informatie naar 
de klant te brengen. Een optie is om 

dat te doen met JavaScript omdat je 
hiermee dynamische en uitgebreide 
websites kan maken die op vrijwel 
elk toestel te gebruiken zijn. Ik heb 
ook gewerkt met zo’n JavaScript 
Framework: Angular. Meer bepaald 
heb ik hiermee een app gemaakt om 
citytrips te plannen en aan de hand 
hiervan de taal te evalueren.
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gefascineerd door kunst? graag zelf 
aan de slag met beelden, ontwerpen 
of objecten?  In PXL-MaD ontwikkelen 
we talenten. artistieke ideeën krijgen 
er vorm. Maar een student doet dat niet 
alleen. 

Vanaf de eerste dag delen studenten 
hun beeldende ervaringen met docenten 
en medestudenten, met professionals 
en met onze onderzoekers binnen 
PXL-MAD Research. Ze leren op een 
kritische manier kijken en na vier jaar 
studie zijn ze klaar om als partner de 
creatieve wereld in te stappen. 
De artistieke praktijk, daar zetten we 
op in. Een persoonlijke, unieke invul-
ling staat centraal. Uniek voor onze 
opleiding is het verbinden van theorie, 
onderzoek en praktijk. Op het einde 

van het derde bachelorjaar, voeren onze 
studenten een eigen beeldend onderzoek 
uit in de bachelorproef. Dit vormt het 
startpunt voor de masteropleiding en 
kan zelfs uitgroeien tot een doctoraat 
in de kunsten.

VeeLZIJDIg
Het docententeam is erg professioneel 
en vertrouwd met artistiek beeldend 
onderzoek. De expertise die we zelf  
niet in huis hebben, bieden we aan in de 
vorm van gastcolleges en seminaries. Dit 
laat ons toe jaar na jaar een interessant 
en gevarieerd aanbod aan nationaal en 
internationaal gerenommeerde gast-
docenten en -lectoren in huis te halen.

Studenten hebben ook de mogelijk-
heid om gedurende één semester in het 

buitenland te studeren met een beurs 
(Erasmus) en zelf ook kennis te maken 
met inkomende studenten uit heel de 
wereld.

Beeldende Kunsten studeren staat 
garant voor een veelzijdige, boeiende 
opleiding. Hard werken hoort daar 
uiteraard bij, net als mogen dagdromen 
en fouten maken. Onze afstuderende 
masters kunnen daarvan getuigen. 

beeldende kunsten, partner in de creatieve wereld
Erica Cselotei
Opleidingshoofd
PXL-MAD

tesseNderlo

ShAnA
bAptiSt
Grafisch ontwerp

De zeven hedendaagse zonden
De hoofdzonden zijn een 
eeuwenoud thema in de kunst. 
Vandaag bestaan die nog altijd  
maar weinigen hechten er nog 
belang aan. In mijn project 
onderzoek ik hoe de zonden op 
een hedendaagse manier kunnen 
worden uitgebeeld. Hiermee wil 

ik het publiek herinneren aan 
hun dagelijkse ondeugden. Via  
fotografie ga ik de hedendaagse 
zonden onderzoeken en visualise-
ren. De beelden zijn gebaseerd op 
metaforen en vertegenwoordigen 
mijn interpretatie van bekende 
taferelen uit het dagelijkse leven.

bierbeeK

lAurA
bertrAndS
Grafisch ontwerp

Timiteit
Waarom gaan we zo onwennig 
om met uitkleden, naaktheid en 
intimiteit? Ik doe een persoonlijk 
onderzoek dat ik kader binnen 
onze Westerse cultuur, in samen-
spel met psychologische factoren. 
Het uitgevonden begrip 'timiteit' 
bevat een explosie aan gevoelens 

die verschillen van persoon tot 
persoon. Mijn eindresultaten 
communiceren, refereren en 
reflecteren ons gedrag en zo krijg 
je meer inzicht in het bewustwor-
den van je eigen 'timiteit'.

leUVeN

hAnne
beullenS
Grafisch ontwerp

My non-collection
Mensen willen zoveel mogelijk 
bezitten. Ze zijn gefascineerd 
om te verzamelen en om col-
lecties aan te leggen én die in 
bepaalde categorieën onder te 
verdelen, waarna men ze ook kan 
tentoonstellen. Het lijkt wel dat 
als de mens orde schept binnen 

chaos hij een bepaald gevoel van 
satisfactie ervaart. Ik tracht het 
concept verzamelen een nieuwe 
invulling te geven door aandacht 
te vestigen op zijn ludieke, bizarre 
en soms zelf compulsieve aard.

diePeNbeeK

linde
boelen
Vrije kunsten

Der Antrieb
Ik voel een enorme drang om de 
materie in beweging te zetten, 
en dat omdat beweging in welke 
vorm dan ook een garantie geeft 
op voortgang. Deze vormen 
van beweging kunnen heel ruim 
opgevat worden. Belangrijk is 
dat  de zaken niet gaan stilstaan 

of stagneren, maar dat ze altijd  
blijven veranderen. Ik ben voort-
durend op zoek naar manieren 
om de materie in beweging te 
zetten, met of zonder keramiek.

Kortessem

Jorden
boulet
Vrije kunsten

Alors on danse: De idyllische 
façade van het westen
Als kleur-blinde is extreem 
veel kleur essentieel in mijn 
bombastisch werk. Ik  gebruik 
dit als metafoor om de onzicht-
bare, idyllische façade van onze 
westerse maatschappij kritisch te 
doorgronden. Het egocentrische 

sampling gedrag in de sociale 
media hanteer ik daarbij als per-
siflerende strategie. Tegelijk stel 
ik de betekenis van identiteit in 
vraag. Actuele thema's als inter-
culturaliteit, (gender)gelijkheid 
en hedendaags decadent kapi-
talisme komen ook aan bod in 
mijn werk.

tremelo

heleen
cAMilleri
Vrije kunsten

Don't lose your head over it, it will 
come to you in the end
Ik haal mijn inspiratie bij horror-
en B-films. Door die filmbeelden 
naast beelden uit de actualiteit 
te plaatsen, trek ik een verband 
tussen de twee. Ik creëer een 
ambigue en bevreemdende 
wereld, waarbij extreme beelden 

uit de horrorcinema met actuele 
onderwerpen vermengd worden. 
Op deze manier probeer ik  ab-
stracte concepten te visualiseren. 
De betekenis en titels voor mijn 
werken komen tot stand door 
pop-culturele referenties met 
een goede dosis cynisme te 
vermengen.

ham

lieSbeth
cox
Vrije kunsten

A personal view of Classical 
Art, processed in Contemporary 
canvases
Door middel van formalistische 
en compositorische keuzes 
maak ik adaptaties van klassieke 
schilderijen. Ik geef daarbij mijn 
hedendaagse versie weer van 
mijn eigen beeldbelevenis van 

oud-meesterlijke kunst.

scherPeNheUVel-zichem

eliSSA
de groote
Grafisch ontwerp

Tekentaal in water
Door observatie en fotografisch 
onderzoek ondervond ik dat 
water tekens vormt die gelijken 
op een schriftuur. Deze tekens 
zijn de vervormingen van het 
licht op het bewegende water. 
Door een gevarieerd experiment 
heb ik betekenis aan deze tekens 

gekoppeld. De zoektocht naar 
betekenis heeft mijn werk ge-
maakt tot wat het is maar mag 
de vrijheid van de kijker niet 
wegnemen. Daarom toon ik 
enkel de beeldende elementen 
van dit onderzoek en laat het 
talige achterwege.

leUVeN

MAArten
de nAeYer
Grafisch ontwerp

Daily Album Cover
Vertrekkend van een dagelijks 
experiment, waarbij ik mezelf  
verplichtte om elke dag een 
albumhoes te ontwerpen, ben ik 
op zoek gegaan naar mijn eigen 
beeldtaal. Doorheen die zoek-
tocht ben  ik geconfronteerd met 
de elementen die mij aantrekken 

in beelden. De uiteindelijke reeks 
albumhoezen geven een inkijk 
in mijn beeldtaal die bestaat uit 
vormspanning waarin geometri-
sche en organische vormen op 
elkaar inwerken in een omgeving 
van uiteenlopende texturen.

herNe

MArgot
declerck
Juweelontwerp en edelsmeedkunst

De lepel als passe-partout
De lepel is een alledaags, 
vertrouwd object met een een-
voudige basisvorm. Het is lange 
tijd een object geweest dat men 
dagelijks bij zich droeg. Met dit 
idee als basis heb ik het project 
'de lepel als passe-partout' uitge-
werkt  waarin enerzijds de vorme-

lijk aspecten zoals doorsnede en 
contour van de lepel de leidraad 
vormen, anderzijds de transfor-
matie van lepel naar draagbaar 
juweel. De focus ligt duidelijk 
op het vormelijk potentieel en 
de esthetische aspecten van de 
objecten.

laNdeN

hAnnAh
dick
Vrije kunsten

Concealment and revealment in 
contemporary painting
Ik focus me als schilder op dra-
perieën en de materie daarvan. 
De fascinatie bestaat vooral uit 
de verhullende en onthullende 
mogelijkheden ten opzichte van 
onderwerpen en hun beeldende 
aspecten.  Mijn werk kan op twee 

wijzen benaderd worden: het in-
houdelijke aspect waarbij de toe-
schouwer wordt aangesproken 
door metaforische verhulling 
en onthulling én het vormelijke 
aspect dat ontstaat uit een on-
derzoek naar formalistische en 
materiële mogelijkheden.
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bilzeN

SennA
frAnSen
Juweelontwerp en edelsmeedkunst

Móshì
Móshì gaat over overweldiging 
en hoe ik dit effect aan de hand 
van sieraden kan overbrengen 
op de toeschouwer. Deze over-
weldiging wordt gecreëerd door 
Chinese patronen en ornamenten 
uit de Chinese tempelarchitec-
tuur  te gebruiken als inspira-

tiebron. Aan de hand van vier 
parameters (kleur, gelaagdheid, 
vorm en techniek)  ben ik op zoek 
gegaan naar het overweldigende. 
Via deze vier elementen worden 
ook mijn sieraden vormgegeven.

geNK
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Artroplastiek van high-tech naar 
ambacht
Ik ben vormelijk geïnspireerd 
door prothesen en meer specifiek 
die  voor menselijke gewrichten. 
De collectie ARTROPLASTIEK 
bestaat uit verschillende houten 
halssieraden waar de focus ligt 
op de beweging van de losse 

onderdelen van het halssieraad, 
en op het esthetische aspect: het 
vertalen van de prothesen naar 
handgedraaide schakels.  De lus-
sen uit siliconen worden gebruikt 
om de houten onderdelen vast te 
houden, zoals pezen en ligamen-
ten de beenderen bijeenhouden 
in een gewricht.

hasselt
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Bodyfittings
Bodyfittings is een project waarin 
het lichaamsbeeld, als populair 
thema in onze cultuur, wordt 
onderzocht via sieraaddrager, 
sieraad en toeschouwer. Het 
lichaam dient zowel inhoude-
lijk als vormelijk als basis. De 
sieraden zijn geïnspireerd op 

organen en worden gedragen 
waar het orgaan zit. Dit zijn 
ongewone plaatsen. Dat zorgt 
voor een onbekende ervaring bij 
de drager. Door interesse van de 
toeschouwer voor het sieraad 
wordt deze ervaring versterkt en 
treedt er ook een bewustwording 
van het eigen lichaam op.

leUVeN
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We Like to Arty
Jongeren vinden musea elitair, 
stoffig en onaantrekkelijk. Als 
musea in de toekomst nog een 
publiek willen hebben, moeten 
ze daar iets aan doen.  Mijn 
oplossing: drempels verlagen en 
intrigeren door musea open te 
stellen als blokplaats tijdens de 

examens. Er is een groot tekort 
aan studeerruimtes voor jon-
geren, die steeds meer in groep 
studeren. 'Het Museum Blokt' 
lanceren we met een event op de 
campussen: een laatste keer uit-
gaan voor de examens beginnen.

st aNdreWs (schotlaNd)
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Articulations of Intangible Things
I am an artist from Scotland. 
After completing my bachelor 
in Design, I now have completed 
my master’s degree in Free Arts 
at MAD Faculty. Specializing in 
graphic art, my work touches on 
the reality of time relative to a 
human being and nuances that 

cannot be seen and only felt. 
Through this, the project Arti-
culations of Intangible Things 
came into being. My work has 
a poetic tactility and fragility 
to it that is both reflective and 
evocative of time, transience and 
sentiment.

riemst
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Visible Sensitivity.  Een nieuwe 
aandacht/taal voor de ervaring van 
aanrakingen
De basis van mijn project ligt in 
de overtuiging dat de gewaarwor-
ding van het dagelijkse functione-
ren er is, maar die van de daarmee 
gepaard gaande ervaringen niet. 
De focus ligt op de impact van 

aanrakingen. De relatie ’tast 
en ervaring’ wordt artistiek 
vertaald naar kunstobjecten en 
beeldmateriaal, die samen als een 
brailleprincipe voor een nieuwe 
manier van ervaren zorgen. Een 
spel tussen onvatbare, subjectieve 
belevenissen die nu visueel lees- 
en waarneembaar worden.

geNK
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Grenzen in spatiale ruimtes
Vanuit verschillende invals-
hoeken ga ik op zoek naar 
een artistieke interpretatie van 
grenzen tussen ruimtes. Wat is 
zo een grens? Een flinterdun 
spanningsveld? Een geleidelijke 
overgangsfase? Een ruimte tus-
sen ruimtes? Dit artistieke spel 

is een eigenwijze zoektocht naar 
het begrijpen van deze grenzen 
en resulteert in zowel twee- als 
driedimensionale autonome 
beelden.

glabbeeK
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Singulariteit. Het singuliere 
moment verbeelden
Het singuliere moment is zo 
vluchtig dat het nooit verbeeld 
kan worden, dit zou ingaan 
tegen het wezen van het begrip. 
Ondanks het feit dat dit begrip 
niet te verbeelden is, tracht ik 
het toch te vatten in een reeks 

beelden met verf. Wanneer we 
naar een van deze werken kijken, 
volgt er een denkspiraal waarin 
men zich verliest en dus tijd en 
ruimte vergeet. Juist dat is wat de 
hedendaagse mens nodig heeft. 
Kunst kan hierop een antwoord 
bieden.

brUNssUm (Nl)
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What are you waiting for?
In mijn  onderzoek richt ik me  
op de verschillende facetten van 
het wachten, uitgevoerd voor 
verschillende mediums. Door 
aan de ene kant de vervelende as-
pecten van wachten te vergroten 
binnen een film, in combinatie 
met wachtgeluiden, ontstaat 

er een wachtfilm waarbij de 
toeschouwer gedwongen wordt 
om ’oneindig’ te blijven wachten. 
Wachten kan echter ook als iets 
moois gevisualiseerd worden, 
door het tonen van abstracte 
fotografie, gemaakt op plaatsen 
waar daadwerkelijk gewacht is.

rotselaar
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De huid van het licht
We worden vandaag de dag 
constant omringd door koud 
licht, denk maar aan  het licht 
van LED-borden, tv's, com-
puterschermen, enz. Het is dit 
digitale licht dat ik in mijn beel-
dend onderzoek in de spotlights 
zet. Door een confrontatie met 

analoog papier ontstaat er een 
vormen- en lichtspel dat slechts 
één doel heeft: door deze vormen 
de aandacht voor het koude licht 
te herontdekken.
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NeerPelt
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Gameconcept: verantwoord om-
gaan met energie via Millo
Onze generatie wordt gecon-
fronteerd met maatschappelijke 
problemen zoals vervuiling, de 
opwarming van de aarde, enz.  
Dat gaat allemaal  gepaard met 
ernstige energieverspilling. Door 
een spelconcept te ontwerpen 

rond de energiecrisis, wil ik het  
verbruik inperken. Hiermee 
stimuleer ik mensen om op zoek 
te gaan naar creatieve oplos-
singen met de middelen die ons 
omringen.

rUmst
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1 day of school
Voor mijn eindwerk probeerde ik 
een simulatie te maken van een 
(eerste) schooldag voor kinderen 
met ASS die voor het eerst naar 
het buitengewoon onderwijs 
gaan.  Centraal staan de zintui-
gen. Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat 
gebeurt er allemaal rondom me?  

Het doel van dit game is om 
deze groep kinderen gewend te 
maken aan hun schooltijd vanuit 
de veilige thuisomgeving en zo de 
(angst)drempel te verlagen.

hasselt
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Liminal, een hybride tabletgame
Dit gezinsspel combineert het 
digitale met het traditionele. Het 
contrast is op dit moment immers 
opvallend tussen de  generaties 
die opgroeiden met traditionele 
spellen, en zij die van jongs af aan 
de tablet onder hun neus kregen. 
Door deze combinatie krijgen 

de ouders een kijk in de wereld 
van digitale entertainment, de 
touchscreen-generatie wordt 
teruggebracht naar het traditio-
nele gezelschapsspel. De sociale 
en tactiele beleving zorgt samen 
met digitale interactiviteit voor 
een nieuwe spelervaring.

leoPoldsbUrg
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Een reconstructie van een Acrop-
hyseter deinodon
Op welke manier komt een  
reconstructie illustratie tot 
stand? En hoe verloopt de 
samenwerking bij   zo'n pro-
ject? Samen met paleontoloog  
O. Lambert van het Natuurhis-
torisch Museum in Brussel is een 

reconstructie op poten gezet van 
een Acrophyseter deinodon, een 
uitgestorven walvissoort van 
5,5 miljoen jaar oud. Na een 
lang proces van illustreren en 
onderzoek heb ik geprobeerd 
deze oude walvissoort terug tot 
leven te brengen.

NieUWerKerKeN
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'Kil' & 'Afstandelijk Dichtbij'. 
Klinische ruimtes, tussen foto en 
film
'Kil' is een kortfilm die de kijker 
vasthoudt in klinische, neuroti-
sche ruimtes. Tijd lijkt hier ver-
ankerd door de onveranderlijke, 
eentonige staat van deze ruimtes. 
Het filmbeeld zoekt tijd in beeld. 

‘'Kil' provoceert de tijdloze ruim-
tes door ze te verstijven en ver-
krampen binnen het filmbeeld. 
De grens tussen fotografie en 
film vervaagt in het filmbeeld in 
teken van de vervreemding van 
de klinische,  neurotische ruimtes.

bree
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Hatch rehabilitation game
'Hatch' creëert een manier 
waardoor  CVA-patiënten hun  
revalidatieproces in een digitale 
omgeving kunnen volbrengen. 
Microsoft Kinect volgt de patiënt 
via motion tracking technologie 
en kan zo de oefeningen analy-
seren. In de tweedimensionale 

spelomgeving wordt rekening 
gehouden met problemen 
omtrent spraak en zicht. De  
fysiotherapeut kan alle informa-
tie van de patiënten bijhouden en 
op een apart scherm nagaan hoe 
ze evolueren.

aNtWerPeN
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Hungry hearts, de nood aan 
tactiele ervaringen in een digitale 
samenleving
Nooit tevoren was een generatie 
meer verbonden dan jongeren 
vandaag, en toch daalt het con-
tact met hun grootouders dras-
tisch. Ouderen hebben nochtans 
veel te bieden, niet in het minst 

een rijkelijk gevulde eettafel voor 
de altijd hongerige student. Via 
nieuwe communicatiekanalen 
brengen we beiden terug samen 
rond de tafel. Waar smaakt verse 
appeltaart of een kom dampende 
soep tenslotte beter dan in de 
keuken van oma en opa?

siNt-trUideN
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Van schaak naar C.H.E.S.S.
Mobile gaming is een snel 
groeiende markt. Tegelijk zijn 
ook bordspellen opnieuw  erg 
populair. Er worden dan ook veel 
mobile games gemaakt op basis 
van bordspellen. Maar vaak 
gaat het slechts om zeer simpele  
kopieën. Daarom probeer ik 

te achterhalen hoe deze games 
meer uit het video game medium 
kunnen halen, zonder de essentie 
van het originele bordspel te 
verliezen. Mijn masterproject 
‘Command & hostile encounter 
Strategy Simulator’ (C.H.E.S.S.) 
is een concreet voorbeeld, op 
basis van schaak.

raVels
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Inter Somnia
Inter Somnia is een game con-
cept waar de wereld - zoals wij 
ze kennen - zal worden overge-
nomen  door een droom reali-
teit. Een realiteit waar emoties, 
herinneringen en fantasie een 
invloed hebben op de omgeving 
en zowel je kracht als je zwakte 

kunnen zijn. De speler zal met 
zijn of haar personage door deze 
‘nieuwe’ wereld navigeren en 
uiteindelijk de confrontatie aan 
moeten gaan tegen nachtmerrie 
vormingen.

geNt
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EDELPLAST- van kabels tot 
sieraden
E-waste, waaronder kabelaf-
val, is een alomtegenwoordig 
probleem binnen onze snelle 
wegwerpmaatschappij. Ik 
probeer met mijn project afge-
dankte kabels op te waarderen 
tot edele sieraden. Ik haal de 

vaak verborgen kabels uit hun 
oorspronkelijke context en geef 
ze een prominente plaats op het 
lichaam. De constante bevraging 
over wanneer iets edel is en een 
uitgebreid onderzoek naar ma-
terialen en technieken leidde tot 
unieke sieraden met wonderlijke 
patronen.

hoUthaleN-helchtereN
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Onderzoek naar de optimalise-
ring van EHBO door middel van 
Google Glass
250.000 Vlamingen kunnen niet 
binnen 15 minuten geholpen wor-
den door de 112. Door mijn EHBO 
app is dit nu wel mogelijk. Mijn app 
is ontwikkeld voor Google Glass. 
Via de camera kan die  de hartslag 

van het slachtoffer bepalen en een 
videogesprek starten met de 112. 
Eens de app achterhaald heeft wat 
de concrete  medische noodsituatie 
is,  kan het de gebruiker nauwkeu-
rig helpen door ‘augmented reality’ 
toe te passen. Het hoofddoel van 
deze app is om door nieuwe media 
levens te redden.

rotselaar
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Flesh
Mijn werk behandelt hoe de 
moderne mens vervreemd is van 
het afgebeelde lichaam. We lijken 
niet meer te weten wat een echt 
lichaam is omdat de reclame- en 
modewereld ons continue beko-
gelt met beelden van modellen 
met onrealistische lichamen. 

We spiegelen ons aan bewerkte 
beelden. Wat ik met mijn beel-
den probeer is de toeschouwer  
opnieuw - maar dit keer bewust - 
te vervreemden van de afbeelding 
van het lichaam. Hierdoor gaat 
men opnieuw en ditmaal wetend 
kijken naar andere beelden van 
lichamen.

KaPelleN
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Mannennagellak
Hoe kan de visuele voorstelling 
van poëzie een meerwaarde 
betekenen voor haar inleving? 
Mijn onderzoek naar zintuige-
lijke experimentele vormgeving 
brengt mij tot de dichtbundel 
‘Mannennagellak’ van Niebe 
Niëi. Ik probeer de inhoud 

zintuiglijk te illustreren via 
materiaalkeuze (nagellak) en 
vormgeving (toegankelijkheid). 
De illustraties in het boek dienen 
als ondersteuning bij de bundel 
als geheel. Zij getuigen van de 
denk- en werkwijzen in mijn 
onderzoek.

mortsel
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Door de huid heen
Ik doe onderzoek naar het 
grootste orgaan van ons lichaam: 
de huid. In heel wat artistieke 
disciplines werd de huid op ver-
schillende manieren nagebootst. 
Ik wil echter verder gaan dan 
het pure nabootsen en maak 
een conceptuele analyse van de 

huid. Enkele onderdelen van 
mijn onderzoek zijn de verhul-
lende en begrenzende functies, 
verborgenheid, de fragiliteit en 
de mogelijke transformaties van 
de huid.
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PXL-Media & tourism omvat drie oplei-
dingen: Communicatiemanagement met 
masterclasses rond Reclame, event- en 
Beleveniscommunicatie, Digitale Com-
municatie en PR en Overheidscommuni-
catie, Journalistiek met haar focus op de 
verschillende journalistieke media, en 
toerisme en recreatiemanagement met 
aandacht voor incoming en outgoing 
tourism. 

Wij leveren assertieve en communi-
catieve junior-collega’s af  met een 
ondernemende en kritische spirit die 
creatief kunnen meesurfen op de nieuw-
ste communicatietrends en events als 
een uitdaging zien, die verhalen durven 
en kunnen vertellen, die geboeid zijn 

door mensen en culturen en die over 
een gezonde dosis commercieel vuur 
beschikken.

DOen
Ons kwaliteitsvol lectorenteam werkt 
nauw samen met onze partners uit het 
werkveld en onze alumni om via project-
matige en praktijkgerichte programma’s 
onze studenten klaar te stomen voor de 
altijd in beweging zijnde arbeidsmarkt. 
Wij focussen niet enkel op ‘kennen’ 
maar vooral op ‘doen’; we stimuleren 
creativiteit en het lef om ondernemend 
de zaken aan te pakken. We moedigen 
onze jonge goden aan om uit te vliegen, 
Europa en de wereld te verkennen, om 
samen te werken met de buitenlandse 
studenten die hier studeren.  We zor-
gen er ook voor dat onze studenten die  

attitudes hebben die voor het werkveld 
zo belangrijk zijn. Ons uitgebreid net-
werk apprecieert deze houding en biedt 
onze studenten en onze afgestudeerden 
vele kansen.

aMBaSSaDeuRS
Wie zijn grenzen wil verleggen, wie 
gebeten is om te weten, wie kickt op 
deadlines, wie zich wil inzetten in de 
brede toeristisch-recreatieve vrijetijds-
economie kan samen met ons zijn 
ambities waarmaken. Wij zijn fier op 
jullie resultaten en zien jullie graag als 
onze ambassadeurs. We kijken uit naar 
jullie opvolgers. 
We wensen jullie alle kansen in jullie 
professionele loopbaan.

klaar om Europa en de wereld te verkennen
Renilde D’Exelle
Departementshoofd 
PXL-Media & Tourism

lUmmeN

nele
AertS
Communicatiemanagement

De consument in de driving seat! 
FMCG en sociale media
In mijn bachelorproef ga ik die-
per in op de sociale media aan-
pak van de grote FMCG-merken 
(Nivea en Dove). Hoe pakken 
deze bedrijven hun sociale media 
aan? Hoe differentiëren ze zich 
op de markt? Zie je duidelijk sy-

nergie in aanpak of is de aanpak 
eerder verschillend? Zijn er mo-
gelijkheden die ze missen?   Aan 
de hand van deze bevindingen 
trek ik een algemene conclusie. 
Wat is nu echt de manier om aan 
sociale media te doen als bedrijf? 
Je komt het zo te weten.

lUmmeN
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Commercieel upgraden 
't Cartuyfel vakantiewoning
Het doel van mijn eindproject 
is het  commercialiseren van 
vakantiewoning 't Cartuyfel in 
Sint-Truiden. Ik pak dat aan via 
het maken van een communica-
tieplan met doelgroepanalyse,  
concurrentieanalyse,  tevreden-

heidsenquêtes (in NL, FR, ENG 
en DE), algemene voorwaarden 
(bv annulatie), folders, het 
plaatsen van de woningen op 
Airbnb en via een concept voor 
een nieuwe website.

maasmecheleN

diAnA
fu
Communicatiemanagement

Beautybloggers: de nieuwe goe-
roes?
In mijn bachelorproef  onder-
zoek ik wat Vlaamse beautyblog-
gers doen en wat hun impact is op 
hun lezers/volgers, en de merken 
waarmee ze samenwerken. Ik 
ga na of  de consument zich 
daadwerkelijk laat beïnvloeden 

door een blogger en zoek uit 
wat de motivatie is van merken 
en persbureaus om met bloggers 
samen te werken.

diePeNbeeK
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Marktgericht communiceren in 
de Limburgse vrijetijdseconomie
De website van Toerisme Lim-
burg is zo opgesteld dat onderne-
mers in het toeristisch werkveld 
een eigen omschrijving, foto's, 
informatie over hun toeristische 
dienst kunnen toevoegen. Deze 
bachelorproef bestaat uit een 

onderzoek door middel van een 
steekproef waarbij de kwaliteit 
van de omschrijvingen wordt na-
gegaan. Het eindresultaat bestaat 
uit een beknopt overzicht van tips 
die de ondernemers helpen een 
aantrekkelijke en marktgerichte 
omschrijving van hun toeristisch 
product te maken.

hechtel-eKsel
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Lokaal Toeristisch Partnerschap 
regio Beringen
In 2013 is het Toeristisch Ont-
haalcentrum Limburg in Berin-
gen opgericht. Het geeft onder-
steuning aan lokale toeristische 
ondernemers. Om die onder-
steuning te motiveren/activeren, 
heeft het Vlaams Agentschap 

voor Ondernemen een subsidie 
toegekend aan Beringen. In mijn 
bachelorproef beschrijf ik hoe 
het aanvragen en toekennen van 
een subsidie gebeurt, en welke 
realisaties hiermee werden ver-
wezenlijkt. Ik bespreek ook de 
moeilijkheden en geef suggesties 
voor de toekomst.

zUteNdaal
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Valoriseren van het Bocholter 
Brouwerijmuseum
Het Bocholter Brouwerijmuseum 
is het grootste brouwerijmuseum 
van Europa. Ondanks deze naam 
kan het zijn status niet waarma-
ken en trekt het niet veel bezoe-
kers. De schepen van Toerisme 
en de verantwoordelijken van 

het museum willen weten hoe dat 
komt. In deze bachelorproef reik 
ik  mogelijkheden aan  om het 
museum opnieuw een stevigere 
plaats te geven in het Limburgse 
toeristische landschap.

hoUthaleN-helchtereN
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Automatisch check-in hotel van 
Different Hotels
Hasselt krijgt een automatisch 
check-in hotel, en daarover 
gaat mijn eindwerk. Het is het 
eerste concepthotel van de groep  
Different Hotels. Ik neem 
vooral de kamers, de lobby en 
het restaurant onder de loep.  Ik 

maak een benchmarking van 
automatische hotels in Europa 
en Amerika en analyseer de 
concurrentie in Hasselt. Aan de 
hand van deze twee analyses, doe 
ik suggesties én bekijk ik of het 
hotel zich ook in andere steden 
kan vestigen.

lUbbeeK
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Hoe kan sociale media jouw 
evenement boosten?
Ik onderzoek in mijn scriptie 
het effect van sociale media op 
evenementen, de eventuele rol die 
ze kunnen spelen in het al dan 
niet boosten van events. Beeld je 
eens een leven in zonder sociale 
media. Wat als je geen Facebook, 

Twitter en andere sociale media 
had? Hoe kan je dan weten welk 
feestje wanneer en waar plaats-
vindt? Ikzelf ben opgegroeid met 
de sociale media. In 2009 maakte 
ik mijn Facebookprofiel aan. Ik 
was toen 14 jaar. Ik kan haast 
niet meer zonder, net zoals onge-
veer 1,3 miljard andere mensen.

NeerPelt
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Fietstoerisme Tongeren
Na onderzoek over het toerisme 
en het fietstoerisme in Tongeren, 
heb ik ingespeeld op de minder 
sterke kanten hiervan en kom ik 
met het uitgewerkte voorstel voor 
een nieuw fietsarrangement. Dit 
driedaags vriendinnenuitje wordt 
opgevuld met fietsen, activiteiten, 

workshops en tijd om samen te 
genieten. De nieuwe fietsroute is 
uitgewerkt tussen Tongeren en 
Sint-Truiden in de mooie natuur-
lijke omgeving van Haspengouw. 
Het arrangement staat in het 
teken van ‘kortbij genieten’.

hasselt
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Communicatie- en relanceplan 
voor de Belgische snookersport
De internationale snookersport 
kende enkele jaren geleden een 
enorme daling aan interesse 
van de buitenwereld. Dat heeft 
een nieuwe CEO Barry Hearn 
opgelost, maar op Belgisch 
niveau is het evenmin een vro-

lijk plaatje. Kranten schrijven 
amper over de snookersport 
en ledenaantallen dalen, en de 
gemiddelde snookerspeler is 
ontevreden. Om die cluster aan 
problemen aan te pakken wil ik 
aan het brainstormen gaan, en 
de Belgische snookersport een 
nieuw elan bezorgen.
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Met trots lees, kijk en luister ik naar de 
afstudeerprojecten van onze studenten 
PXL-Music. Ze hebben drie jaar keihard 
gewerkt, en staan nu klaar om een plek 
te veroveren in de muzieksector.

De afstudeerprojecten zijn heel divers. 
Rapporten over de energie van Luc 
Van Acker zijn ‘Ship’, over oude op-
nametechnieken met moderne audio  
apparatuur, over technologische ont-
wikkelingen van muziekdistributie en 
hun impact, over hedendaagse repro-
ducties van iconische drumsounds, 
... Andere studenten kozen voor een 
eigen artistiek project, schreven nieuwe 
composities, brachten opnames uit en 
speelden de pannen van het dak tijdens 
ons jaarlijks Burnout Festival.  Onze 

studenten hebben drie jaar lang keihard 
gewerkt. Het heeft bloed, zweet en soms 
tranen gekost, maar zij zijn er uiteinde-
lijk toch geraakt en staan klaar om een 
plek te veroveren in de muzieksector. 
Zij zijn vandaag de dag  bovendien van 
vele markten thuis: niet alleen zijn ze 
een expert binnen hun vakgebied maar 
ze kijken gelukkig ook verder dan hun 
neus lang is: creatief, innovatief, een blik 
op de wereld, ondernemend, zin voor 
samenwerking, enzovoort.  

uLtIeMe geVOeL
Of zoals ze tijdens de lessen muziek-
geschiedenis leerden: ‘Popmuziek 
is niet langer het zoeken naar een 
ultieme invulling van één genre. Het 
is een synthese van grondstoffen die 
anderen hebben gedolven: op stijlen en 

klanken die tot stand komen in verschil-
lende genrewereldjes, door de eeuwige  
clichés en vernieuwing met onschuldige 
schijngevechten tussen genrefanaten en 
stijlpuristen, met beknottende genre-
brillen, stijlchauvinisme, verraders en 
overlopers.’ 

En dat is de motor van popmuziek en 
de achtergrond waartegen we zoeken 
naar het ultieme gevoel. En één van 
de mogelijke sleutels voor het in gang 
houden van de motor, is PXL-Music.

klaar voor een plek in de muzieksector
Gert Stinckens
Departementshoofd 
PXL-Music

aalst

bArt
bAele
Muzikant

Vort
Met mijn eindwerk wou ik iets 
luid, spannend en energiek 
maken. Je kan het zien als mijn  
persoonlijk protest tegen de 
huidige Belgische muziekscène 
die in mijn ogen vaak soft, saai en 
bedeesd overkomt.  VORT kan 
je het best beschrijven als luid, 

luider, luidst. Kortom: VORT, 
the band you'll love to hate.

KoNtich

benJAMin
beutelS
Muziekmanagement

Faded
FADED is een platform dat 
ontstaan is uit de nood aan 
kwalitatieve en vernieuwende 
live optredens binnen het  
Urban segment. Door rekening 
te houden met de laatste trends 
en een zeer divers programma 
aan te bieden, trachten we aan 

de noden en wensen van mu-
ziekliefhebbers te voldoen. De 
evenementen vinden plaats in 
Muziekcentrum Trix waar we 
in functie van dit project drie 
shows organiseerden, waarvan 
twee edities uitverkocht waren.

beVereN-Waas

YAnnick
de clerck
Muziektechniek

Een hedendaagse, persoonlijke 
reproductie van enkele iconische 
drumsounds
Met mijn afstudeerproject 
ben ik enkele drumsounds die 
bepalend geweest zijn voor mijn 
muzikale vorming gaan repro-
duceren.  Van elke klank heb ik 
een checklist opgesteld die door 

medemuzikanten en techniekers 
in de toekomst gebruikt kan 
worden.

Julie chloe deSMet &
bo VAnde Meulebroecke
Muziekmanagement

STARK Music Management
Als eindwerk hebben we een eigen managementkantoor opgericht: STARK Music Management. We focussen ons hiermee op jong en 
internationaal talent met een visie en een sterke motivatie. Op dit moment begeleiden we al de Ierse Laura Keane en de Kortrijkse band Unlock 
Dialogue. We releaseten met beiden ook al een eerste EP. We blijven met STARK  op zoek gaan naar nationaal en internationaal talent. 
Zie zeker ook: www.starkmusicmanagement.com

brUgge

JASper
goVAertS
Muziektechniek

Full Of Haze
Mijn afstudeerproject als student 
muziektechniek draagt de titel 
Full Of Haze. Samen met Tristan 
Vandenbouhede (zang en bas- 
gitaar) en Jelle Tommeleyn 
(drum) vorm ik (gitaar en synths) 
The Heavy Crown. De bedoe-
ling van het project was om in 

een jaar tijd songs te schrijven, 
die productioneel helemaal uit 
te werken, zelf op te nemen en 
te mixen, om het tenslotte uit te 
brengen op cd en vinyl. 
Luisteren kan op 
wearetheheavycrown.bandcamp.
com

dessel

willeM
MeeuS
Muzikant

Boekgeruis presenteert: spookje 
Spartacus
Met Boekgeruis maak ik een 
muzikale interpretatie van het 
prentenboek Spookje Spartacus, 
geschreven door Guido Van 
Genechten. Ik werk met een live-
band waardoor we tot creatieve 
oplossingen komen. Tijdens het 

proces heb ik de tekst van het 
boek volledig herschreven naar 
een eigen versie die in het concept 
paste. Dit resulteert in een ‘vol-
wassen’ optreden voor kinderen 
met een bijhorende opname in 
de vorm van een fantasierijk 
hoorspel.

tUrNhoUt

wAldo
toelen
Muziekmanagement

SOBER
SOBER is een nieuw house & 
technoconcept in Turnhout 
waarbij ik kwaliteitsmuziek aan 
de man wil brengen. Voor dit 
project heb ik drie edities geor-
ganiseerd waarbij we in totaal 
17 dj’s en zo’n 1.500 mensen 
mochten ontvangen. Twee van 

de drie edities waren volledig 
uitverkocht, met namen als 
Compuphonic, GoldFFinch, De 
Sluwe Vos, De Hofnar, Prunk en 
Gewelt.  Met SOBER opteren 
we ook voor het ‘DIY’-aspect. 
Zo bouwen we onze eigen podia 
om de mensen nog meer in onze 
denkwereld te doen wanen.

merKsem

YAnnick
VAn nuffel
Muziekmanagement

Technologische ontwikkelingen 
van muziekdistributie en hun 
impact
Om een duidelijk beeld te krijgen 
van de werking en betekenis van 
de verschillende diensten voor 
de muziekindustrie, heb ik de 
evolutie van de muziekdistributie 
geanalyseerd. Op mijn website 

muziekentechnologie.be plaats 
ik dan weer nieuwe en relevante 
ontwikkelingen uit deze sector. 
Beide onderdelen moeten geïn-
teresseerden helpen om artikels 
en berichten over die muziekdis-
tributie beter te begrijpen, en een 
duidelijke weergave leveren over 
de verschillende onderwerpen.

geNt

Viktor
VerleYen
Muziekmanagement

Dioniss On Tour
Ik heb een eigen festival/pop-
concours Dioniss gelanceerd 
dat bestond uit 5 Dioniss Nights 
op vijf verschillende locaties in 
Gent en Deinze met in totaal 
tien bands. Per avond traden 
twee groepen op. Het publiek en 
een jury konden ook een stem 

uitbrengen, en zo werden drie 
winnaars gekozen. Deze groepen 
mochten een live sessie opnemen 
die ze later als promo tool kun-
nen gebruiken.

KrUibeKe

Arne
VYt
Muzikant

ROBBOTBETON: Hoe kan ik 
solo een live techno-set brengen 
met één gitaar
Het doel van mijn onderzoek 
is om solo een live techno per-
formance te kunnen brengen 
met één gitaar en te proberen 
wegstappen van de conven-
tionele klanken ervan. Ik ga 

op zoek naar klanken die een 
trance bevatten en die het repeti-
tieve kunnen weergeven. Door te  
experimenteren met combina-
ties van patronen uit pedalen, 
klinkt mijn gitaar als een synth. 
Dat resulteert in een pittige en 
dansbare live-set.
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pxL-socIaL work

Het sociaal werk gaat fundamenteel 
over welzijn. Het wil de mogelijkheden 
van mensen in verschillende situaties 
versterken. Het zorgt er voor dat men-
sen datgene waar ze recht op hebben 
ook daadwerkelijk kunnen verwerven. 
Hierbij gaat het uit van de krachten van 
mensen. 

Sociaal werk zet mensen ook aan tot 
maatschappelijke participatie, het 
verbindt mensen met elkaar en met 
de samenleving. Sociaal werk bestrijdt 
dus maatschappelijke ongelijkheid en 
uitbuiting en zet in op verandering. Dit 
is het vertrekpunt voor onze maatschap-
pelijk assistenten: werken aan een recht-
vaardige maatschappij waarin iedereen 
aan en tot zijn rechten kan komen. 

In een veranderende samenleving 
houden geëngageerde maatschappelijk 
assistenten van vandaag en morgen dus 
permanent de vinger aan de pols. Hen 
voorbereiden op deze uitdagingen is de 
kerntaak van onze opleiding, waarbij we 
streven naar een evenredige balans tus-
sen de afstudeerrichtingen maatschap-
pelijk werk en personeelswerk.

DIaLOOg
Onze opleiding zet, in continue dialoog 
met alle partners, in op de vorming van 
gepassioneerde professionals die inter-
disciplinair inzetbaar zijn in het brede 
spectrum van onze samenleving. Samen 
zetten we de bakens uit. Zo spelen we in 
op de noden van onze samenleving én 
blijven we waakzaam voor de integra-
tie van vernieuwende invalshoeken en  

methoden. Hierbij maakt de toekom-
stige kritische professional zich ver-
trouwd met praktijkgericht onderzoek 
en zet hij als bruggenbouwer in op een 
modern, toegankelijk en performant 
sociaal werk. 

Een nieuwe lichting alumni is er klaar 
voor. Mensen maken samen de toe-
komst.

werken aan een rechtvaardige maatschappij
Filip Giraldo
Departementshoofd
PXL-Social Work

diePeNbeeK

lAurA
bAllet
Maatschappelijk werk

Zelf kiezen, maar niet in je eentje!
Empowerment heeft betrekking 
op autonomie (zelf kiezen) en het 
sociale netwerk van een individu 
(niet in je eentje). Vanuit mijn 
praktisch onderzoek kan ik be-
sluiten dat de hulpverleners bin-
nen de onthaaldeelwerking van 
het CAW Oost-Brabant inzetten 

op empowerment. Krachtgericht 
werken is zoals het CAW zelf  
aangeeft de hartslag van zijn 
hulpverlening en het is belangrijk 
om daarop te blijven inspelen 
door bijvoorbeeld vorming te 
volgen over empowerment.

hasselt

AliciA
dodeMont
Maatschappelijk werk

Een kiemende bloem: het Huis van 
het Kind Zuid-Limburg
In mijn eindwerk bespreek ik 
de opstart van het Huis van 
het Kind Zuid-Limburg, meer 
bepaald Bilzen-Hoeselt. Ik heb 
onderzoek gedaan, bij ouders 
en een medewerker van een 
ander Huis van het Kind, naar 

mogelijke valkuilen, succesfac-
toren en verwachtingen bij de 
opstart. De conclusies zijn dat 
openheid, respect, eerlijkheid 
en toegankelijkheid belangrijke 
waarden zijn voor een succesvol 
Huis van het Kind.

toNgereN

rAni
lAenen
Maatschappelijk werk

Ik dans, dus ik ben. Over inte-
gratie en dans met psychiatrische 
revalidanten
Vanuit een persoonlijk engage-
ment en liefde voor de opleiding 
en voor dans ben ik het onder-
zoek gestart naar de integratie-
mogelijkheden van volwassenen 
en adolescenten met een psychia-

trische problematiek en beperkte 
vaardigheden op verschillende 
gebieden. Via technieken uit 
groepsmaatschappelijk werk, 
dans- en bewegingstherapie en 
psychomotorische therapie, 
probeer ik in dit eindwerk de 
integratie te beïnvloeden met 
salsa en hiphop.

hasselt

Michelle
MAchielS
Maatschappelijk werk

Het M-decreet
In dit eindwerk tracht ik een beeld 
te schetsen van het M-decreet via 
een mens- en maatschappijbeeld. 
Nadien licht ik de definitie toe en 
bekijk ik hoe de Gemeentelijke 
Basisschool Diepenbeek tegen-
over het M-decreet staat. Uit 
mijn onderzoek - via een enquête 

en interview - blijkt onder andere 
dat het onderwijslandschap zich 
nog onvoldoende voorbereid 
voelt voor het M-decreet.

hasselt

kenneth
MAeS
Personeelswerk

Employer branding & HR-
marketing
In de huidige arbeidsmarkt is 
het heel moeilijk om geschikt 
personeel te vinden. Dit probleem 
kan weggewerkt worden door het 
invoeren van een employer brand. 
Uit mijn onderzoek blijkt dat er 
al een zeer hoge werkgevers-

attractiviteit is bij Kumpen en 
dat blijvend investeren in samen-
werking en interne communicatie 
loont. De afstemming tussen 
human resources management en 
marketing zorgt ervoor dat Kum-
pen klaar is voor een toekomst 
waarin het menselijke kapitaal 
steeds belangrijker wordt.

bilzeN

eliAS
MArchouh
Maatschappelijk werk

Belevingsonderzoek van jongeren 
die aan het P.O.T. van Arktos heb-
ben deelgenomen
Het persoonlijk ontwikke-
lingstraject (P.O.T.) is een strikt 
individueel traject voor jongeren 
uit het DBSO waarbij er voor de 
jongere bepaalde werkpunten 
geformuleerd worden. Die 

werkpunten kunnen hem/haar 
versterken als persoon en dat 
vooral op het vlak van sociale 
vaardigheden en arbeidsattitu-
des. Met dit eindwerk probeer ik 
een indicatie te krijgen van hoe 
jongeren dit P.O.T. beleven, of ze 
er iets uit leren en zo ja, wat ze er 
daadwerkelijk uit leren.

toNgereN

frederick
pAniS
Maatschappelijk werk

Zo veel mogelijk gewoon en zo 
weinig mogelijk uitzonderlijk
In mijn eindwerk bespreek ik de 
vermaatschappelijking van de zorg 
met hierbij de nadruk op de per-
soonsvolgende financiering. Deze 
nieuwe vorm van financiering voor 
personen met een handicap is een 
fundamentele wijziging binnen 

het denken en handelen naar 
deze doelgroep toe. Hierdoor kun-
nen personen met een handicap 
zelf hun zorg en ondersteuning 
organiseren en zo hun leven meer 
in eigen handen nemen. De grote 
doelstelling hierbij is hen op een 
volwaardige manier te laten deel-
nemen aan onze maatschappij.

Westerlo

inne
peeterS
Maatschappelijk werk

Thuis in een nieuw huis- 
Onderzoek naar huiselijkheid van 
WZC De Berk te Meerhout
Ik heb onderzoek gedaan naar de 
huiselijkheid binnen het woon-
zorgcentrum en aansluitend naar 
de naleving van de sectorspecifieke 
minimale kwaliteitseisen (SMK) 
die op hun beurt voor huiselijk-

heid zorgen. Met dit eindwerk 
wil ik laten zien dat niet alleen 
materiële zaken, belangrijk zijn 
om de bewoners van het WZC een 
thuisgevoel te geven. Het is even 
belangrijk om stil te staan bij de 
manier waarop je de personen be-
handelt. Dat zorgt er in grote mate 
voor of je je ergens thuis voelt.

maasmecheleN

diether
ScheperS
Maatschappelijk werk

Onderzoek naar eenzaamheid bij 
eerstejaarsstudenten op UHasselt
Eenzaamheid bij studenten, be-
staat dat? Tijdens mijn eindproef 
heb ik  247 eerstejaarsstudenten 
van Universiteit Hasselt bevraagd. 
Daaruit blijkt dat 43% van hen in 
bepaalde mate eenzaam was (van  
matig tot zeer sterk eenzaam). Op 

de vraag of ze zich  gedurende dit 
academiejaar wel eens eenzaam 
voelden, antwoordde 49% posi-
tief. Kotstudenten en ongezonde 
studenten zijn meer eenzaam 
dan anderen, jongens geven het 
minder snel toe. Dit onderzoek 
opent de poort naar preventie en 
interventie.

siNt-trUideN

Michiel
Vonckx
Personeelswerk

Het POP: een springplank naar 
reguliere tewerkstelling
In het kader van dit eindwerk heb 
ik een Persoonlijk Ontwikkelings-
plan (POP) opgesteld waarmee 
het OCMW van Sint-Truiden 
haar doelgroepwerknemers van 
de lokale diensteneconomie zal 
begeleiden naar een langdurige 

tewerkstelling in het kader van 
de lokale diensteneconomie.  Om 
de directe leidinggevenden te on-
dersteunen om zo’n persoonlijk 
ontwikkelingsplan optimaal te 
gebruiken, stel ik ook een hand-
leiding op, met tips en tricks.

haleN

eVA kArlA
zApAtA pAlAcioS
Maatschappelijk werk

Tevredenheid over de diensten van 
Wiric bij ouders van gebruikers 
met een mentale beperking
In mijn eindwerk staat het kwan-
titatief tevredenheidsonderzoek 
bij ouders van volwassen perso-
nen met een mentale beperking 
centraal. Hierbij worden de resul-
taten over de diensten van Wiric 

vzw, het ondersteuningscentrum 
in Sint-Truiden,  benaderd vanuit 
de kwaliteitscirkel van Deming. 
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Studeren aan het departement PXL-tech 
biedt zeer veel toekomstmogelijkheden. 
Dat is nog eens bewezen door recente 
VDaB-studies waar alle vier de opleidin-
gen van PXL-tech als knelpuntopleidin-
gen vernoemd worden. Dit wil zeggen 
dat de kans op werk na afstuderen zeer 
hoog is. Bovendien zijn er ook heel wat 
studenten die voortstuderen, meestal 
met succes.

Wij bieden heel wat opleidingen aan. 
Concreet gaat het om agro- en bio-
technologie (met afstudeerrichtingen 
biotechnologie en groenmanagemen), 
bouw (met specialisaties infrastructuur 
en gebouwen/afwerking) elektromecha-
nica (met afstudeerrichtingen onder-

houdstechnologie en klimatisering) en 
elektronica-ICT.

DuuRZaaM
Binnen al deze opleidingen staan onze 
studenten centraal. Door een berede-
neerde mix van theorie en praktijk lei-
den we hen op tot jongeren die dadelijk 
inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Als 
junior-collega worden de studenten in-
gezet in een aantal projecten verspreid 
over de opleiding. In deze projecten 
werken ze individueel of in groep aan 
‘real life’ opdrachten in nauwe samen-
werking met bedrijven. Binnen deze 
projecten krijgen ze de ‘soft skills’ onder 
de knie die zo belangrijk zijn in hun 
verdere beroepsleven: communicatie, 
samenwerken, leiding geven,…
Het departement PXL-Tech zet  in op 

duurzaamheid, zowel in de lessen als op 
de campus. Doel is van onze jongeren 
duurzame burgers te maken, die verder 
kijken dan alleen hun eigen vakdomein. 
We hopen dat de afgestudeerden al de 
competenties die ze meekregen in hun 
opleiding, optimaal kunnen gebruiken 
in hun verdere loopbaan en wensen hen 
een zeer succesvolle toekomst!

alle toekomstmogelijkheden
Marleen Schepers
Departementshoofd 
PXL-Tech

pxL-tEch

brent bielen & 
kriS Menten
Elektromechanica – Klimatisering

Integratie van zonneboiler met hernieuwbare technieken in keuken 
PXL-Tech
Onze bachelorproef heeft als doel om de keuken van PXL-Tech energie-
efficiënter te maken door hernieuwbare technieken te gebruiken. Er 
werd vastgesteld dat - vooral op piekmomenten - de capaciteit om warm 
water  te maken, beperkt is. Daarom stellen we in deze paper voor om 
er een zonneboiler te installeren met als back-up een gasdoorstromer. 
Uit economische studies blijkt dat de energie-efficiëntie hierdoor zal 
verhogen. De terugverdientijd wordt geschat op 3 jaar.

tesseNderlo

robrecht
dAS
Agro- en biotechnologie – Biotechniek

Ontwikkeling van een op LAMP-
gebaseerde detectietechniek voor 
bacterievuur
Ik bespreek de aanpak van bacte-
rievuur in de fruitteelt. Deze zeer 
besmettelijke ziekte wordt veroor-
zaakt door de bacterie Erwinia 
amylovora. De huidige detectie-
technieken zijn niet altijd bruikbaar 

of nemen veel tijd in beslag. Hij 
bekeek een nieuwe techniek: de loop 
mediated isothermal amplification 
(LAMP). Hiermee kan je op 2 uur 
tijd vaststellen of er bacterievuur 
aanwezig is. In vergelijking met 
real-time QPCR blijkt de techniek 
even specifiek, maar robuuster, 
goedkoper en veel sneller te zijn.

heist-oP-deN-berg

Jorien
de coSter
Agro- en biotechnologie – Groenmanagement

Hoe kunnen we de Lierse grasvel-
den een ecologische meerwaarde 
geven?
De laatste jaren zijn er steeds 
minder vlinders en bijen. Hun 
aantal gaat in een snel tempo 
achteruit. In deze scriptie zoek 
ik naar een methode om dat 
aan te pakken. Concreet doe ik 

voor vier grasvelden een voorstel 
om het aantal maaibeurten te 
verminderen of de grasvelden 
om te vormen, om zo tot een eco-
logische meerwaarde te komen.

beriNgeN

SebAStiAAn
gooSSenS
Elektromechanica – Klimatisering

Ontwerpen van ventilatiesystemen
In mijn scriptie onderzoek ik hoe 
men het ontwerp van een venti-
latiesysteem kan optimaliseren 
en dit zowel voor residentiële als 
niet-residentiële woningen. Tocht 
en geluid zijn storingsfactoren 
die voor comforthinder kunnen 
zorgen. Deze worden gedetail-

leerd onderzocht en er worden 
oplossingen aangeboden.

beriNgeN

nielS
houtMeYerS
Elektromechanica – Klimatisering

Werkvoorbereiding maken voor 
een woonzorgcentrum bij Strong-
bow HVAC
In mijn bachelorproef maak ik 
een werkvoorbereiding voor het 
plaatsten van een HVAC-instal-
latie in het woonzorgcentrum 
Zorgvlied in Kinrooi.  Dat is een 
project van het bedrijf Strong-

bow HVAC, dat gespecialiseerd is 
in HVAC-installaties die moeten 
voldoen aan strenge eisen. In de 
voorbereiding moet er een studie 
gedaan worden van de plannen, 
het lastenboek en de meetstaat. 
Ook moeten er materialen ge-
zocht en voorgesteld worden aan 
het studiebureau.

SAM
MondelAerS &
MAArten kenniS
Elektromechanica – Onderhoudstechnologie

Automatische pons- en knipma-
chine ontwerpen
Het doel van onze stage is het 
ontwerpen van een pons- en 
knipmachine. Deze machine 
heeft twee functies. Enerzijds 
moeten er aluminium hoekpro-
fielen van 30x30 mm worden 
afgeknipt en dat op verschillende 

opgegeven lengtes. Anderzijds 
moet de machine kunnen bereke-
nen hoeveel ponsgaten er in deze 
opgegeven profiellengte moeten 
worden geponst.

geNK

thoMAS
reYSkenS
Elektronica – ICT

Real-time monitoring in mhealth:  
een rol voor de smartphone?
Wearables zijn hot dezer dagen: 
van smartwatches tot pleisters die 
de hartslag en bloeddruk kunnen 
meten. De lijst wordt steeds langer. 
Het ZOL springt hierop in door 
zelf een platform uit te werken dat 
de informatie verkregen van deze 

wearables bundelt en visualiseert. 
Dit platform is ook in staat om live 
opnames te maken van deze data 
tijdens evenementen zoals een loop-
wedstrijd. De smartphone speelt 
hierbij een centrale rol. Ik heb dit 
systeem ontwikkeld voor het ZOL 
en het werd getest tijdens 'Genk 
loopt' en op de 'Regatta 2015'.

hasselt

kriStoffer
rieM
Elektromechanica – Onderhoudstechnologie

Energie efficiëntie van productie-
machines
Hoe efficiënt zijn de verschil-
lende overbrengingen in pro-
ductiemachines? Dat breng ik in 
deze scriptie in kaart. Ik bekijk 
vooral  bij welke overbrengingen 
het energieverlies het grootst is 
en doe dit via twee testen: de 

riemoverbrenging en de reduc-
tiekast. Bij de riemoverbrenging 
vergelijk ik een nulmeting met 
foutmetingen. Bij de reductie-
kast test ik verschillende oliën. 
Tot slot bouw ik een  mobiele 
PLC waarmee de efficiëntie in de 
industrie kan worden gemeten.

zoUtleeUW

ruben
VAn den buSSche
Agro- en biotechnologie – Groenmanagement

60 jaar vogels ringen in Genk
Jaarlijks worden talrijke vogels 
geringd om meer inzicht in hun 
levenswijze te krijgen. In mijn 
scriptie maak ik een analyse van 
75 jaar ringgegevens in Genk 
waarbij ik me focus op 27 vo-
gelsoorten; 25 Vogelrichtlijn- en 
Rode Lijst soorten en daarnaast 

ook de 2 meest geringde vogel-
soorten. Bij de analyse van de 
ringgegevens kijk ik naar de 
evolutie van de aantallen door 
de jaren heen, het seizoenspa-
troon en de terugmeldingen. Ik 
vergelijk ook het gewicht en de 
vleugellengte tussen mannetjes/
vrouwtjes en adulten/eerstejaars.

lUbbeeK

Mon
werA
Bouw

Conditiestaatmeting en plan-
matig onderhoud bij openbare 
besturen in België
Deze bachelorproef kwam tot 
stand vanuit een praktijk in Heist-
op-den-Berg. De gebouwbeheer-
ders daar willen de algemene staat 
van hun patrimonium objectief  
bepalen om onderhoudsingrepen 

te voorspellen en beslissingen te 
maken over investeringen. In 
Nederland gebruikt men daar-
voor de NEN2767-norm. Ik on-
derzoek hoe openbare besturen 
deze norm, in combinatie met een 
beheersysteem, in België kunnen 
gebruiken om tot planmatig on-
derhoud te komen.
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PXL-business

bedrijfsmanagement / Accountancy-fiscaliteit*
Allard Nele Berekening van de standaardkostprijs van een schoen
Aykaç Kubra Cost allocation rules
Barysenka Yuliya Het geregistreerd kassasysteem
Bodur Zafer Forfaitaire btw
Claes Daan  Ontwikkeling van een rapporteringsmodel op het vlak van beleidsbeslissingen voor een onderneming in de 

sociale sector
Coenen Anton Btw-problematiek i.v.m. doorfacturatie binnen een groep
Comegna Dario Toepassing van het Witboek Kwaliteit bij een accountantskantoor
Cordens Koen Overzicht autofiscaliteit
Didden Jasper Impact van de gewijzigde tax shelter wetgeving en de gevolgen voor de producent en investeerder
Dönmez Nihat Methodologische opbouw en implementatie van een analytische boekhouding in de non-profit sector
Duran Seyma Cost allocation rules
Engelbos Marijke De transportzending
Es Yorik Onderzoek naar de btw-regelgeving voor de verschillende deelactiviteiten van een op te richten woonzorgcampus
Ferrari Joeri E-facturatie
Gerits Glenn Topsport: fiscaal-technisch en bedrijfseconomisch doorgelicht
Güneri Helin Management rapportering
Hermans Lise Berekening van de standaardkostprijs van een schoen
Houbrechts Kimberley Ontwikkeling van een rapporteringsmodel voor directie en derden van een scholengemeenschap
Jincharadze  Nino Wijziging van de rechtsvorm
Kalkan Volkan Kan factoring een oplossing bieden binnen het debiteurenbeheer van een  transportonderneming?
Karakaya Sevda Cost allocation rules
Keles Fadime Onderzoek naar de btw-technische aspecten bij intracommunautaire handel
Ketels Robby  Ontwikkeling van een rapporteringsmodel op het vlak van beleidsbeslissingen voor een onderneming in de 

sociale sector
Henry Lam De waardering van een onderneming
Mantels Kris De liquidatiebonus
Masia Loredana Vergelijking van de trends in de vastgoedmarkt België-Ierland
Noukens Jeroen Handleiding CODA in Expert M Plus
Ooms Lien Implementering van key controls binnen een onderneming
Panto Fabrizio Onderzoek naar de btw-technische aspecten bij intracommunautaire handel
Pisera Ruben Toepassing van het Witboek Kwaliteit bij een accountantskantoor
Pollers Kenneth Omvorming van een eenmanszaak naar een bvbva
Reynders Rob Sportclubs: van vzw naar vennootschap?
Ruysen Jens Onderzoek naar de btw-regelgeving voor de verschillende deelactiviteiten van een op te richten woonzorgcampus
Schaaps Pieter Onderzoek naar het gebruik van tranferpricing
Schouteden Shana Voorraadoptimalisatie en inventarisatie bedrijfsactiva
s'Heeren Marco Onderzoek naar de voor- en nadelen bij de herfinanciering van een woonkrediet
Slegers Larissa Kwaliteitsonderzoek binnen een accountantskantoor overeenkomstig  het Witboek Kwaliteit
Smeulders Niels Btw-problematiek i.v.m. doorfacturatie binnen een groep
Van Asten Laura  Vergelijkend onderzoek naar de wettelijke formaliteiten en btw-technische aspecten bij zowel rechtstreekse invoer 

van oldtimers vanuit de Verenigde Staten met het oog op doorverkoop in Belgë als bij invoer via Nederland
van den Hoogen Tine Onderzoek naar het gebruik van tranferpricing
Van Dingenen Nele Voorraadoptimalisatie en inventarisatie bedrijfsactiva
Van Elssen Anne Bouwleningen
Vanheyst Selina Transportmarktanalyse
Verluyten Kelly Voorraadoptimalisatie en inventarisatie bedrijfsactiva
Weustenraad Fabio Methodologische opbouw en implementatie van een analytische boekhouding in de non-profit sector
Wimmers Joep Methodologische opbouw en implementatie van een analytische boekhouding in de non-profit sector
Wintmolders Cedric De forfaitaire landbouwer: pro en contra's

bedrijfsmanagement / Financie- en verzekeringswezen*  
Aguirre-Hellinx Alexander De belegger zonder bank
Algarrada Miguel De financiële wereld op de digitale snelweg
Argento Stephanie Internetbankieren
Blockx Glenn Doorlichting en optimalisatie van een debiteurenportefeuille van een KMO
Braile Roberto Medische fouten: wetgeving, evolutie en het verschil tussen mensen en dieren
Cetin Ahmet Jongeren en autoverzekeringen
Evens Yentl Tevredenheid inzake de opleiding tot vastgoedmakelaar bij het BIV: visie stagiairs en stagemeesters
Fatih Kumru Kredieten aan particulieren
Festraets Glenn Medische fouten: wetgeving, evolutie en het verschil tussen mensen en dieren
Geenen Tamara De zelfrijdende auto?
Geerts Tessa Internetbankieren
Gevers Kenneth  De prospectus van een IPO analyseren van A tot Z en zichzelf  een oordeel vormen omtrent de aantrekkelijkheid 

als belegging
Kerkhofs Cynthia De uitvaartverzekering en haar alternatieven
Lelièvre Stephanie MIFID: toepassing in de praktijk en kennistoetsing te velde
Lettens Kevin Analyse van een aandeel en zichzelf  een oordeel vormen omtrent de aantrekkelijkheid als belegging
Manette Charlotte Crowdfunding
Martens Gregory Hoe wordt het verzekerd kapitaal in de brandverzekering bepaald?
Mateos Etneo Claudia De zelfrijdende auto?
Meekers Anne Hypothecaire kredieten
Mulleneers Quentijn Huren in spanje? Vamos
Ruemers Guan Hypothecaire leningen
Sak Kudretullah Jongeren en autoverzekeringen
Smolders Karen Jongeren en pensioensparen
Snelders Mateusz De particuliere verhuring van een onroerend goed
Swinnen Niels De sportongevallenverzekering
Ta Gioi Het in kaart brengen en de vergelijking van de procedure voor het toekennnen van autoleningen
Van de Sompel Diether De verhuur
Vangenechten Niels De beleggingsstrategie van een financiële instelling
Vanholst Sven Een tweede verblijf  in België: het wie en waarom
Weltjens Lothar Het beleggingsproces 
Zargar Ares Transportmarktanalyse

bedrijfsmanagement / Logistiek management* 
Claes Frederik In kaart brengen en verbeteren van lead time en retourstromen voor 5 belangrijke afnemers van Scania
Loos Michiel Analyse en reductie van de ecologische kosten bij Brouwland BVBA
Radoux Dante Magazijn- en transportoptimalisatie bij Four Seasons Outdoor
Rana Talha Lead time reduction in de supply chain bij Ridley Bikes
Schoofs Hendrik In kaart brengen en verbeteren van lead time en retourstromen voor 5 belangrijke afnemers van Scania
Timmermans Pieter Lead time reduction in de supply chain bij Ridley Bikes
Van Hertum Ruben Warehouse relocation & ERP-implementation
Van Mechgelen Tom Magazijn- en transportoptimalisatie bij Four Seasons Outdoor
Vanderwaals Hannelore Magazijn- en transportoptimalisatie bij Four Seasons Outdoor
Vanstreels Rik Lead time reduction in de supply chain bij Ridley Bikes
Wils Sverre Warehouse relocation & ERP-implementation
Yilmaz Burak In kaart brengen en verbeteren van lead time en retourstromen voor 5 belangrijke afnemers van Scania

bedrijfsmanagement / Marketing* 
Asnong Olivier Analyse en advies van de marketingstrategie van Brouwerij Wilderen te Sint-Truiden
Basoglu Onur Het uitwerken van een social mediastrategie voor Games4Groups
Bemelmans Frederik Het groeiend belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de evenementensector
Breban Elise De geur als onbewuste beïnvloeder
Coninx Brecht Het groeiend belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de evenementensector
Dries Gert-Jan Trendanalyse : het toenemend belang van experience marketing
Dubois Michelle Wat zijn de recente trends en applicaties in geurmarketing?
Erkabaktepe Cemal Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een nieuwe zaak : Kentucky Fried Chicken
Friet Britt De invloed van omgevingsgeuren op de aankoopintentie  van luxegoederen bij mannen en vrouwen
Gielen Lorenz Trendanalyse : het toenemend belang van experience marketing
Giunta Andrea Het uitwerken van een digitaal marketingplan voor Di Ventura
Guassmi Salah Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een nieuwe zaak : Kentucky Fried Chicken
Jansen Margot Trendanalyse : het toenemend belang van experience marketing
Kennes Wouter Het effect van geurmarketing op de omzet van detailhandelszaken
Kerkhofs Jessica  incubatieportaal Corda Campus
Kerpetzidis Emelie Online media strategie voor populaire tv-series
Lemkens Yve Een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een Corvette museum
Leurs Ward Een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een Corvette museum
Lodewijks Tom  Businessplan voor Omnisportclub Hasselt
Lowies Jens Het uitvoeren van een marktonderzoek: in kaart brengen van de Belgische distributie van drank
Maas Wouter Businessplan voor Omnisportclub Hasselt
Meurrens Laura Communicatie met medioren: Het stijgend belang van internet
Migneau Thomas Het effect van geurmarketing op de omzet van detailhandelszaken
Monten Jonas Communiceren met medioren : het stijgend belang van internet
Montinari Marco Het uitwerken van een digitaal marketingplan voor Di Ventura
Morren Nicky Ontwikkelen van een citymarketingplan
Neyens Ine De impact van geur op de consument
Rubio Lorena Word OpmerKelijk Geïnspireerd Netwerkevent voor mijn stagebedrijf  OpmerKelijk
Sax Roel De geur als onbewuste beïnvloeder
Smets Gregory Analyse en advies van de marketingstrategie van Brouwerij Wilderen te Sint-Truiden
Smets Jolien Het organiseren van een evenement voor  Paard in Nood
Stockmans Yannick Het uitwerken van een digitale marketingstrategie voor Bokrijk
Swinnen Arnt The extension of  the assortment of  MEDICARE Vietnam with generic medicines
Theunis Michiel The set-up and implementation of  a digital media strategy for MEDICARE Vietnam
Tielen Nils Het uitwerken van een social mediastrategie voor Kathagen
Timmermans Tabéa Het uitwerken van een social mediastrategie voor Casarent
Topalidis Cleo De geur als onbewuste beïnvloeder
Toteda Eleonora De geur als onbewuste beïnvloeder
Truyen Gert Het uitwerken van een social mediastrategie voor Kathagen
Van den Broeck Rani Wat zijn de recente trends en applicaties in geurmarketing?
Van Eijsden Joost Het groeiend belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de evenementensector
Van Springel Michiel Communiceren met medioren : het stijgend belang van internet
Van Wetswinkel Amy Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het opstarten van een nieuwe zaak: Weddingplanner
Vanderheyden Bob Het uitwerken van een digitale marketingstrategie voor restaurant Winston 2
Villé Nathan Het uitvoeren van een marktonderzoek i.o.v. Garage Paesmans
Vranken Rob Een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een Corvette museum
Vrijdaghs Vincent Het organiseren van een evenement voor alumni Marketing PXL
Willekens Nathan Analyse en advies van de marketingstrategie van Brouwerij Wilderen te Sint-Truiden

bedrijfsmanagement / Rechtspraktijk*  
Altinisik Sevde Dualiteit tussen europeanisering en regionalisering van de fiscale bevoegdheden
Baldewijns Hanna  De collectieve schuldenregeling anno 2015: mogelijkheden en beperkingen
Barthels Charlotte Handelshuur (overdracht handelszaak, vervroegde stopzetting, …)
Bayraktar Gamze Misdrijven in het faillissement
Bies Anneleen De bestrijding van sociale fraude
Blockx Kim Europa en Rusland: een nieuwe koude oorlog?
Braeken Jolien De overheid als buur
Chmielarczyk Vicky Arbeidsongeval of  niet?
Claes Lauren Stalking
Clerix Joeri  Discriminatie op grond van leeftijd bij de aanwerving, in de loop van de arbeidsovereenkomst en bij de beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst
Dagli Lise Woninghuur uitgediept vanuit het perspectief  van het huurdersyndicaat
Dezutter Jil Agressieve verkooppraktijken
D'Haese Elien De privacywetgeving en sociale media
Doumen Jessica Beweeggronden tot het (niet) toelaten van het homohuwelijk
Eken Melike De koppelverkoop van verzekeringscontracten
Forier Sara Het beroep van gerechtsdeurwaarder
Gielen Chana  Het bewind over de onbekwame persoon en zijn goederen
Incekara Harun  De totstandkoming van contracten (wilsuitingen, geldigheidsvereisten) en de uitwerking van de contracten 

tussen de partijen en derden (contractuele aansprakelijkheid en de gevolgen hiervan)
Jossa Michael Starten met een eigen zaak (het schrijven van een draaiboek voor de starter)
Kandou Dewi Verdeling van de goederen bij scheiding: gehuwd vs. samenwonend
Karagülle Esma Het afstaan van organen (commerciële en criminele handel in organen)
Kilinc Semen Geweld tegen holebi’s en transgenders: wat doet de wetgever/wat zou hij kunnen doen?
Kuyckx Maxime  De openbare verkoop door de notaris
Libbrecht Valerie De erfrechtelijke verschillen tussen samenwonenden en gehuwden
Luts Esther De Salduz-wet: toepassingen in de praktijk
Luyckx Yentl   De rechten van de patiënt (patiëntenbescherming in de gezondheidszorg/consumentenbescherming in de 

beauty-industrie)
Manti Halima Het hoofddoekenverbod
Mathijs Arne Het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap: boetes en regres
Meekers Sven De maatregelen tegen terrorisme na 9/11 en de huidige terroristische dreiging
Meertens Jeroen Het muziekauteursrecht
Meyers Melinda Het draagmoederschap
Missotten Sofie Woninghuur uitgediept vanuit het perspectief  van het huurdersyndicaat
Molemans Sofie De Wet op de Continuïteit van de onderneming (WCO – wijzigingen)
Moors Richelle Handelshuur (overdracht handelszaak, vervroegde stopzetting, …)
Moujahid Samira De eurocrisis
Noto Tanina Familieverlating (wordt de rechter creatief  met straffen?)
Nulens Jolien Schenkingen binnen het kader van de successie of  vermogensplanning en alternatieve schenkingstechnieken 
Olaerts Lieselot Geschillen inzake woninghuur: herstellingen
Pacolet Lore Samenleven buiten het huwelijk
Peeters Evelien Strafuitvoeringsrechtbanken
Peters Leen Gemeentelijke administratieve sancties. Faalt ons strafrechtelijk beleid?
Pisera Kim Mensensmokkel-mensenhandel
Put Michelle De vergiftiging
Raedschelders Elise Vergelijkende reclame (rechtsvergelijkend, historische evolutie, Europese/Belgische wetgeving)
Reyns Arne Pesten op het werk
Rodriguez-Timón Fenna Staat van behoefte in het kader van een onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten
Romano Miriella De Belgische problematiek omtrent het sociale zekerheidsstelsel
Schops Olivier De burgerlijke partijstelling in strafzaken, incl. een vergelijkende studie met het Franse recht
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Schroeyen Leen Kunstcriminaliteit

Sevim Hasan Het afluisteren van telefoongesprekken

Somers Valérie Schenkingen binnen het kader van de successie of  vermogensplanning en alternatieve schenkingstechnieken 

Tilkens Gert-Jan Voetbalreglementering

Timmermans Michiel Adoptie door twee partners van hetzelfde geslacht

Van Houdt Rachelle Kinderpornografie

van Vijfeijken Alicia Kinderpornografie

Vanbuel Elke Het huwelijkscontract en vermogensplanning – evolutie van de sterfhuisclausule

Vandebergh Ine Controle van de werkgever op de werknemer (privacy van de werknemer op de werkvloer) – Privacy Commissie

Vanherck Shana Interlandelijke adoptie (link met kinderhandel, kostprijs, …)

Verhaert Tine De plichtenleer van de vastgoedmakelaar: inbreuken en tevredenheid inzake toepassing

Vermeyen Shana Het ontslag van een arbeider – nieuwe opzegtermijnen voor bedienden

Willems Elies De gerechtelijke uithuiszetting bij de woninghuur

Zentjens Jana De invloed van de anti-dicriminatiewet inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid

Office management / bedrijfsvertaler-tolk*  
Abry Kimberly  Vertalingen naar het Duitsvan het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Franse en Engelse 

vertalingen

Bock Samantha Kwaliteitsnormen voor vertalingen

Boelen Ella  Vertalingen naar het Engels van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Duitse en Franse 

vertalingen

Breemans Martijn  Vertalingen naar het Duits van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Franse en Engelse 

vertalingen

Coemans Gitte De 'kwaliteit' van Google Translate: een tegenspraak?

De Winter Shana De gebruiksvriendelijkheid van ondertitelingssoftware: een praktijkstudie o.b.v. ISO 9126

Hendriks Imke  Vertalingen naar het Frans van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Duitse en Engelse 

vertalingen

Jansen  Thorben Opvang en begeleiding van buitenlandse voetballers - Casestudy KVC Westerlo 

Joblin Sofie  De gebruiksvriendelijkheid van ondertitelingssoftware: een praktijkstudie o.b.v. ISO 9126

Missotten Glenn CAT-tools: een vergelijking

Palumbo Jessica  Vertalingen naar het Frans van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Duitse en Engelse 

vertalingen

Quintans Caamano Marta Vertalen van papieren en digitale commerciÃ«le documenten binnen Z-Staffing

Roelandt Isabeau  Vertalingen naar het Engels van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Duitse en Franse 

vertalingen

Smolders Michiel Vertalen van papieren en digitale commerciÃ«le documenten binnen Z-Staffing

Stefanski Evelien Kwaliteitsnormen voor vertalingen

Thora Timothy  Vertalingen naar het Engels van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Duitse en Franse 

vertalingen

Thys Gaia  Vertalingen naar het Duits van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Franse en Engelse 

vertalingen

Topallaj Ana  Vertalingen naar het Engels van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Duitse en Franse 

vertalingen

Vallé Laura  Vertalingen naar het Frans van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Duitse en Engelse 

vertalingen

Vanlommel Jolien   Vertalingen naar het Duits van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Franse en Engelse 

vertalingen

Zapata Perez Juan  Vertalingen naar het Frans van het softwareprogramma C-Specialist (CEGEKA) en revisie van Duitse en Engelse 

vertalingen

Office management / Management assistant*
Berden Julie ICASA: aantrekkelijke werkgever die de kans biedt om levenslang te leren 

Driessens Lisa Het organiseren van focusgroepen met uitzendkrachten en zorgen voor feedback

Lambregts Laura Corda Incubatieportaal: oprichting en uitbating van een serviceloket

Leysen Jolien Analysing CEP – The Europe for Citizens Project about employment 

Luyten Rianne Tuiltermolen als vergadercentrum en ontmoetingsplaats: onderzoek, analyse, kostprijsberekening en informatiemap

Smolders Els  Eurotowns, strong(er) network for medium-sized cities

Stevens Mieke Jobcreatie voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS) in bedrijven

Swinnen Mien  ICASA: aantrekkelijke werkgever die de kans biedt om levenslang te leren 

Vande Casteele Sanne Tuiltermolen als vergadercentrum en ontmoetingsplaats: onderzoek, analyse, kostprijsberekening en informatiemap

Vanderbruggen Vincent  Tuiltermolen als vergadercentrum en ontmoetingsplaats: onderzoek, analyse, kostprijsberekening en informatiemap

Wouters Jessy Verbeteren van de interne communicatie bij het interimkantoor ‘t-interim’ en de gevolgen hiervan op de werkvloer

Office management / Medical management assistant* 
Bemelmans Tamara Klantentevredenheid C-Specialist

Bormans Evelyne Unified Communications in de zorg

Casier Lynn Klantentevredenheid C-Specialist

Foriers Jessica De integratie van het medisch secretariaat in de psychiatrische afdeling

Geebelen Ilse  Beroepsrisico’s voor de MMA

Geelen Laura De aansprakelijkheid van de MMA

Hulshagen Dorien Het archief  van Labo Rigo: een zo efficiënt mogelijke organisatie

Kadivnik Sara Omgaan met moeilijke patiënten

Lathouwers Lauren De opstart van een elektronische agenda 

Mercken Stefanie  Optimalisering van de communicatie met en het informeren van patiënten op raadpleging Oncologie in het 

ziekenhuis Oost-Limburg

Muffels Kelly Interculturaliteit in de zorg

Pauwels Deborah Ergonomie op het medisch secretariaat

Peeters Florien Digitalisering van het medisch archief

Schildermans Shana Interculturaliteit in de zorg

Serdons Cindy Vergelijkend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van C2M

Vandormael Nora Stressmanagement op een medisch secretariaat: problematiek en aanpak

Vanheukelom Sofie Is er nood aan de bacheloropleiding Medical Management Assistant via avondonderwijs of  via afstandsonderwijs

Vanschoren Kimberly Informed consent

Verboven Kimberley  Uniform operatieprogramma: Een multicentrische vergelijking van de problematiek rond de ontwikkeling van 

een uniform operatieprogramma: noden en optimalisatiemogelijkheden

Willems Sharona De evolutie binnen de medische verslaggeving

Wouters Ilse  Vergelijkend onderzoek naar de opleiding MMA in het buitenland 

PXL-educAtiOn

Onderwijs / Leraar kleuteronderwijs
Baeten Jolien  Werken aan geletterdheid in de derde kleuterklas
Bozkurt  Selen  Muziekgenres in de kleuterklas
Claesen Eline Taalverwering stimuleren bij anderstalige nieuwkomers
Coudijzer Shana De buitenklas
Croonen Jamie  Hoe ervoor zorgen dat techniek jongens en meisjes aanspreekt met nieuwe en bestaande materialen? 
Diepvens Janne Hoe tablets integereren in de kleuterklas?
Feytongs Britt  Taalstimulering in de eerste kleuterklas met behulp van ouderbetrokkenheid
Gegvataj Shana Kan dans de creativiteit van kleuters beïnvloeden op beeldend werk? 
Jans Elien Prenumerieke vaardigheden en inzichten bevorderen in de kleuterklas
Konakci Ebru  De brede ontwikkeling van kinderen stimuleren via prentenboeken
Laumen Ianthe Onderzoekende school - Klimaatschool Bree
Leppens Sylvie Yoga in de kleuterklas
Marx Nathalie  Differentiatie en talenten. Differentiëren binnen de klas en talentgericht werken met de kleuters van de 2de 

kleuterklas
Mercken Jasmine Hoe tablets integereren in de kleuterklas?
Siemons Dorien Onderzoekende school - Klimaatschool
Slechten Margot Aandacht voor diversiteit in een multiculturele klas: van barrière naar verrijking
Temmerman Charlotte Bewegingsintegratie in de derde kleuterklas
Van Dyck Selina Preventief  werken tegen pesten in de kleuterklas: zorgen voor een 'goedgevoel' in een positief  klasklimaat
Wilms Nikita  Taalverwerving bij NT2-kleuters aan de hand van Muzische Vorming
Wouters Steffie Filosoferen met kleuters: van tussendoortje tot een volwaardig filosofisch gesprek

 Onderwijs / Leraar lager onderwijs 
Alkis Seher De welvarende abdij van Herkenrode
Brans Anja Help, ik moet naar het ziekenhuis!
Gelders Liesbeth Hoe krijgen we meer Hasseltse lagere scholen naar Het Stadsmus?
Huysmans Meredith Onderzoekende school: Klimaatschool
Laureyn Lynn Permacultuur
L'Hoyes Machteld Hoe creëer je een krachtige leeromgeving in Robert Shitima (Zambia)?
Lissens Lyanne Het dagelijks leven van vrouwen in WOI
Lynen Sofie Henri Lijnen. Een biografie van een Ijzerfrontsoldaat
Massoels Nikita Buitenleren
Nouwen Sofie (geen eindwerk, voorlopleiding Lichamelijke opvoeding)
Steyvers Jolien De duurzaamheid van de textielindustrie
Tielens Julie Hoe functioneler en duurzamer lesgeven tijdens mijn internationale stage in Zambia? 
Van Hemelryck Inge Onderzoekende school: Nederlands als tweede taal
Van Hoof  Kathleen Wilde bijen - Een BIJzonder wild huisje
Vrolix Joris Heraldiek en symboliek in Herkenrode

Onderwijs / Leraar secundair onderwijs   
Aerts  Hendrik  Talenten en competenties binnen het secundair onderwijs: hoe kunnen ze deel uitmaken van de studiekeuze en 

schoolloopbaan van de leerlingen?
Aerts  Stijn A trip through the (inter)cultural world
Aerts  Wouter Mobiele apps als tool in musea
Ambroise  Audrey Grafische technieken: eenvoudige druktechnieken in de lessen plastische opvoeding
Baor  Charlotte Creatieve themalessen tijdens de les lichamelijke opvoeding voor het lager onderwijs
Barzan  Karel Discovering Down Under
Bektas  Yesim De Franciscaanse Beweging: in het spoor van de minderbroeders
Beuls  Lennart Les- en leermaterialen op de tablet voor het vak Engels
Blervacq  Yannick Het schrijfleven van de tweedegraads aso-leerling
Bogers  Anoek Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen
Bongaerts  Silke Modern literature integrated in the English classroom
Breemans  Sam Geschiedenislessen op de tablet
Bruninx  Joyce STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs
Buekers  Tom Kom onder je kerktoren uit
Cengiz  Fatih Moslimwetenschappers en hun invloed op de wereld
Charlier  Aäron Verbeteren van fysieke eigenschappen van jeugdvoetbaltrainers
Charlier  Nathalie Ziektes en geneeskunde in de middeleeuwen
Christoffels  Sofie Aut-iMath
Claes  Sanne Lesvoorbereiding, stagemap en EPOS Lichamelijke Opvoeding: stap voor stap
Clijsters  Elien Musea en scholen: Mozes en de berg?
Clijsters  Michaël Tablio binnen het vak economie
Coels  Dimitri Sports in the English classroom
Colson  Maxim Hoe poëzie bij BSO brengen
Cools  Isabelle  ICT in het vak economie: een educatieve website
Creten  Lieze Al spelenderwijs, wiskundewijs!
Daemen  Isabel Kinderrechteneducatie binnen PAV:  digitale bordlessen voor UNICEF België
Daens  Leentje VOET leren leren in de tweede graad in de lessen Nederlands
Dalkilic  Mehmet Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren
De Bruyne  Doenja Geweldloze communicatie geïntegreerd binnen pestgedrag
Debois  Melissa KUNST(en) POEZIE: een handleiding om poëzie te integreren in het KSO
Deiana  Stefania Activerend werken met een Smartboard: bordlessen voor de tweede graad handel
Dessard  Liessa De geschiedenis van Herkenrode herbeleven
Enckels  Livia PO goes multicultural: multiculturaliteit in het vak plastische opvoeding
Fenucci  Silvio Cultuurfilosofie: sport in de samenleving
Frederix  Michiel Leraar LO als fitte opvoeder
Geebelen  Ben Invloed van M-decreet op lessen LO
Geers  Bram Testing in voetbal
Giannaroudis  Eleni Kleur het onderwijs: het begrip kleur in het vak plastische opvoeding
Groven  Dietger Goalball integreren in het onderwijs
Gültekin  Aytül Leerlijn voor functionele informatievaardigheden binnen PAV
Haenen  Didier Leerlingbegeleiding in een sportschool
Haenen  Joerie Teqball: initiatielessen teqball
Haesevoets  Heidi Het Engels vorstenhuis: Tudor
Hajo  Sarah The G-project
Hensels  Ruben Nieuwe methode voor het aanleren van beachvolleybal
Hoho  Ulrike Het gebruik van tablets en apps in de lessen LO
Houwaer  Gert-Jan Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school: onderzoek naar het rendement van opendeurdagen
Jannes  Cecile Gaming is a c(o)urse
Karaca  Utku Onderzoek naar de invloed van fysieke training en grappling bij de politie
Kempeneers  Jonas De lerarenopleiding als sleutel voor erfgoededucatie 
Kiebooms  Sam  De scholenquiz: een project van PXL-Education en Het Belang van Limburg. Een gids voor leerlingen en 

leerkrachten
Knaeps  Jef  Crossfit integreren in het onderwijs
Kusters  Rhiana Artistieke gymnastiek heren (AGH) in Limburg
Lathouwers  Brecht Digitaal begeleid zelfstandig werk: Togethere
Leekens  Kevin PO lessenpakket: diversiteit in al zijn aspecten
Lemmens  Kaatje Wie ben ik? Op zoek naar jezelf
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Lismont  Eline Nederlandstalige films in de lessen Nederlands: een werkbundel voor de 2de graad BSO
Maes  Joke Leermaterialen ontwikkelen om het zelfvertrouwen van faalangstige leerlingen te bevorderen
Magriet  Michelle Zoveel scholen, zoveel visies … Het pedagogisch project ontleed
Maillard  Laurenz Flipped classroom, het systeem van de toekomst?
Meermans  Jurgen Oostenrijkse skitechnieken: handleiding voor toekomstige skileraars
Mekers  Koen Zoals in Kuringen was het overal - Het dagelijks oorlogsleven in Kuringen tijdens WO I
Meyers  Leen Les cours de FLE pour jeunes atteints du syndrome autistique
Nelissen  Naomi Educatieve mappen ontwikkelen voor het vak niet-confessionele zedenleer
Nickmans  Alexandra Didactisch materiaal ontwerpen rond Oxfam
Nijsten  Nathalie Evaluatie bij plastische opvoeding: evalueren in de eerste graad A-stroom onder de loep
Noben  Axel Creatief  schrijven stimuleren bij leerlingen
Saren  Laura Podcasting als mogelijk alternatief  voor de klassieke spreekbeurt
Schellekens  Glenn Outdoorsporten integreren in het onderwijs
Schoenaerts  Christiaan Onderzoek naar de fitheid van de leerkracht LO
Schreppers  Chloë Storytelling: a tool to motivate and differentiate 
Schrijvers  Jorn Spotprenten in de les geschiedenis
Schroé  Natacha  Ethologie met biologie
Sevenants  Carolien  Voeding anders bekeken
Slangen  Mike Hendrik VIII en het Anglicanisme: macht, overtuiging of  lust?
Slegers  Pauline De erfenis van de Franse periode onder het bewind van Napoleon:  onze gewesten onder Frans bewind
Smets  Elien Werk(vormen) voor leraren in de lessen economie
Spaas  Tom Pimp My Actua
Steegmans  Robby Dutch for specific purposes: Physiotherapy
Sterken  Sofie Intercultureel project
Stockmans  Elise Educatieve mappen ontwikkelen voor het vak niet-confessionele zedenleer
Stojkoski  Natacha Herkenrode onder de loep: middeleeuws moordspel in de abdij van Herkenrode
Straetemans  Mirthe Complexe thema's bespreekbaar maken met behulp van jeugdliteratuur
Swusten  Wouter [TABL]ISTORY
Van Bael  Ruben Testing in het voetbal
van Bottenburg  Fleur Kunnen eenvoudige apps bijdragen tot de realisatie van de eindtermen?
van Luttervelt  Djamo Compass Teachers
Van Meel  Gert Hekserij in de middeleeuwen
Vander Mierde  Saskia Amai, mijn (h)oren
Vanderhoydonck Sarah  Animal assisted learning; verkennend onderzoek naar het inzetten van dieren om het leren en welbevinden van 

leerlingen te bevorderen
Vandermeer  Yannick Tablio: tablets in het onderwijs: informatica / ICT
Vanderstappen  Maxim Vernieuwende lessenreeks fitness op school
Vanderstraeten  Heleen Onkruid bestaat niet: met een kunstzinnige kijk door de inspiratietuinen van Herkenrode
Vanhove  Nick Rolstoelhockey promoten door middel van een evenement
Vankrunkelsven  Jentl Spring Dance Event
Vanoppen  Tim Hoe kunnen we bestaand didactisch materiaal voor NCZ verbeteren?
Vautmans  Sofie Educatief  belevingsproject voor de eerste graad lager onderwijs in het kader van de abdij van Herkenrode
Veestraeten  Jeffrey Een startpakket Engels in het basisonderwijs
Verhaegen  Gianni Tablio binnen het vak economie
Verheyen  Jonas Per seconde wijzer
Verjans  Laurien Leesbevordering binnen het vak PAV
Versteegh  Roland Aangepaste zeskamp, speciaal in meerdere facetten
Willoughby  Michelle Actua in de klas: een didactische gids
Wouters  Dagmar Taalondersteuning van niet-taalleraren
Zengers  Evelien Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school? Onderzoek naar het rendement van opendeurdagen

PXL-heALthcARe

ergotherapie
Appelen  Evelien  Welke rekenmethode houdt het meest rekening met de kenmerken van kinderen met het syndroom van Down? 

Een vergelijking van rekenmethodes ten opzichte van de rekenlijn 
Battista  Celine  m-ASSIST. Een literatuurstudie en veldonderzoek naar probleemgebieden binnen instrumentele Activiteiten 

van het Dagelijkse Leven (iADL) in functie van de ontwikkeling van een cliëntgericht mobiel hulpmiddel 
voor mensen met executief  dysfunctioneren

Beuls  Stephen  Inzichten op bewegingsdetectie-systemen binnen cliënt- en taakgerichte revalidatie bij personen met centraal 
neurologische aandoeningen: Een literatuuronderzoek en kwalitatief  onderzoek

Bijnens Stijn   Woonwijzer Dementie: Literatuurstudie en praktisch onderzoek naar de noden en behoeften van personen 
met dementie, hun mantelzorgers en professionele zorgverleners omtrent aanpassingen, diensten en onder-
steuningen in functie van een dementievriendelijke omgeving

Billens  Querinda  Een kritische beschouwing van de HuSi: De HuSi als diagnostische begeleidingsinstrument bij laagfuncti-
onerende peuters en kleuters met autisme kaderend binnen de methodiek "de trap van begeleiding'

Bogaerts   Lotte Ergotherapeutische bijdrage binnen de behandeling van vrouwen met borstkanker
Bongaerts  Karlien   De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven.

Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen’
Buschgens  Ella Sociaal-emotionele ontwikkeling in Jaipur India, een prospectiestudie
Cardinaels  Lars Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
Cardon  Linda  Werkre-integratie met ondersteuning van Disability Case management. Afstudeerproject  bij de christelijke 

mutualiteit te Hasselt
Carlisi  Steffi   De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. 

‘Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen’
Claassen  Dina  Het individu achter de doelgroepwerknemer binnen de Lokale Diensteneconomie. Ontwikkeling van een 

gepersonaliseerd functioneringsformulier
Claesen  Brenda Return-to-work bij personen met een depressie en / of  burn-out : Een literatuuronderzoek  & praktijkonderzoek
Clerkx  Lotte Sociaal-emotionele ontwikkeling in Jaipur India, een prospectiestudie
Conards  Carolien  Zorg voor ongedwongenheid 2 : Multidisciplinaire richtlijn “professionele houding, attitude en de toepassing 

van maatregelen in de omgang met agressie in de intra- en transmurale GGZ
Cox  Robin  Game design in de Ergotherapie Richtlijn voor een gebruikersgestuurd ontwerpproces van een optimale 

Skweezee
De Coutere  Ine De situering van arbeidsvaardigheden binnen het BuSo KIDS Hasselt
De Haes  Anke Beweeg, beleef  en ontmoet: Een praktische uitwerking bij personen met jongdementie
De Pauw  Celine  Inzichten op bewegingsdetectie-systemen binnen cliënt- en taakgerichte revalidatie bij personen met centraal 

neurologische aandoeningen: Een literatuuronderzoek en kwalitatief  onderzoek
Doomen  Kiara Worstelen met woorden: Sherborne bij stotteren
Gerkens  Lukas  De hedendaagse zorgdomotica: een inventarisatie en effectiviteitsstudie van de huidige domoticatoepassingen 

voor de hulpbehoevende ouderen
Haemhouts  Falke  Optimaliseren van de communicatie tussen het DVZ "De schans" en de intra-, extra- en transmurale diensten, 

om zo optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers. Een 
literatuur- en praktijkonderzoek

Hermans  Lise  Van competentieprofielen tot vormingspakketten en sensibilisatie voor lager opgeleide betrokkenen omtrent 
niet aangeboren hersenletsel

Hilven  Sam   Kookadvies en consult op maat in functie van zelfstandigheid in koken voor mensen met een beperking:  een 
terreinverkennend onderzoek

Ieven  Judith  Ergotherapie in de thuiszorg bij 65-plussers: inventaris van het zorgaanbod van de ergotherapeut in Limburg 
en Vlaams-Brabant

Janquart  Sara   De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven.
  ‘Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen’
Janssens  Jasmine Worstelen met woorden: Sherborne bij stotteren

Joost  Nackaerts Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel
Joriskens   Jolien  Het gebruik van Blue Assist en Claudina door personen met een beperking
Ketelslegers  Bjorn  De hedendaagse zorgdomotica: een inventarisatie en effectiviteitsstudie van de huidige domoticatoepassingen 

voor de hulpbehoevende ouderen
Liesens  Karolien  Coaching van doelgroepmedewerkers binnen de sociale economie: ontwikkeling van een functionerings- en 

evaluatieformulier
Maes  Sara Ergotherapeutische bijdrage binnen de behandeling van vrouwen met borstkanker
Maessen  Rachelle  Interdisciplinaire leerwerkplaats: Een studie omtrent de nodige vaardigheden en kennis voor een student 

professional binnen een interdisciplinaire leerwerkplaats
Mertens  Eva Onderzoek naar de voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
Mertens  Lore  Ergotherapie in de thuiszorg bij 65-plussers: inventaris van het zorgaanbod van de ergotherapeut in Limburg 

en Vlaams-Brabant
Meurs  Nele  Het gebruik van Blue Assist en Claudina door personen met een beperking
Michaux  Lauranne  Optimaliseren van de communicatie tussen het DVZ "De schans" en de intra-, extra- en transmurale diensten, 

om zo optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers. Een 
literatuur- en praktijkonderzoek

Mooren  Dennis  Welke rekenmethode houdt het meest rekening met de kenmerken van kinderen met het syndroom van Down? 
Een vergelijking van rekenmethodes ten opzichte van de rekenlijn 

Mouton  Stephanie  Interdisciplinaire leerwerkplaats: Een studie omtrent de nodige vaardigheden en kennis voor een student 
professional binnen een interdisciplinaire leerwerkplaats

Neuhauser Liora  Arbeidsreïntegratie bij jongvolwassen joden die terugkeren naar een Orthodox Joodse levensstijl. Kan een 
ergotherapeutisch model hierbij ondersteunend zijn?

Nyens  Dries Evaluatie van ICF illustraties voor het gebruik in meetinstrumenten in de gezondheidszorg
Pass  Lisa  Patiënt- en taakgerichte arm- handrevalidatie met behulp van technologie bij personen met centraal 

neurologische aandoeningen: patiënt en therapeut perspectief
Peeters  Loes De situering van arbeidsvaardigheden binnen het BuSo KIDS Hasselt
Peeters  Inge Beweeg, beleef  en ontmoet: Een praktische uitwerking bij personen met jongdementie
Peeters  Jordy  NAH en psychiatrie
Put  Stefanie  De waarde van een observatie om de ontwikkelingskansen van kinderen in kansarme gezinnen weer te geven. 

‘Een etnografisch onderzoek naar de kwaliteit van een observatie in Ethiopië en Vlaanderen’
Rubens  Lyn  Coaching van doelgroepmedewerkers binnen de sociale economie: ontwikkeling van een functionerings- en 

evaluatieformulier
Sneyers  Jessica De deontologsische code van de ergotherapeut: een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
Socquet  Hannelore Ergotherapeutische bijdrage binnen de behandeling van vrouwen met borstkanker
Stals  Hendrik-Jan Het gebruik van Blue Assist en Claudina door personen met een beperking
Stevens  Lotte   De hedendaagse zorgdomotica: een inventarisatie en effectiviteitsstudie van de huidige domoticatoepassingen 

voor de hulpbehoevende ouderen
Stouthard  Ludwina  Een verkennend onderzoek naar het effect en de efficiëntie van eerstelijns ergotherapie voor kwetsbare 

thuiswonende ouderen
Strobben  Kirsten Het gebruik van Blue Assist en Claudina door personen met een beperking
Swennen  Laurine  De waarde van  het foutloos leren als ergotherapeutische interventie bij ouderen met milde/matige dementie 

in de thuissituatie. Een literatuuronderzoek en praktische toepassing
Swerts Owen NAH en psychiatrie
Swerts Paredis Yasmine  m-ASSIST. Een literatuurstudie en veldonderzoek naar probleemgebieden binnen instrumentele Activiteiten 

van het Dagelijkse Leven (iADL) in functie van de ontwikkeling van een cliëntgericht mobiel hulpmiddel 
voor mensen met executief  dysfunctioneren

Swinnen  Bram Beter leren door bewegen. Literatuuronderzoek en concrete implementatie in het reguliere onderwijs
Ulens  Jessie Onderzoek naar de voorwaarden voor een hulpmiddelendatabank
Valvekens  Liselotte  Kookadvies en consult op maat in functie van zelfstandigheid in koken voor mensen met een beperking:  een 

terreinverkennend onderzoek
Van Cleuvenberg  Katja  Woonwijzer Dementie: Literatuurstudie en praktisch onderzoek naar de noden en behoeften van personen 

met dementie, hun mantelzorgers en professionele zorgverleners omtrent aanpassingen, diensten en onder-
steuningen in functie van een dementievriendelijke omgeving

Vandebroek  Gwenny  Woonwijzer Dementie: Literatuurstudie en praktisch onderzoek naar de noden en behoeften van personen 
met dementie, hun mantelzorgers en professionele zorgverleners omtrent aanpassingen, diensten en onder-
steuningen in functie van een dementievriendelijke omgeving

Vandevenne  Lieze  Inzichten op bewegingsdetectie-systemen binnen cliënt- en taakgerichte revalidatie bij personen met centraal 
neurologische aandoeningen: Een literatuuronderzoek en kwalitatief  onderzoek

Vanheel Iris  Van competentieprofielen tot vormingspakketten en sensibilisatie voor lager opgeleide betrokkenen omtrent 
niet aangeboren hersenletsel

Vanoirbeek  Yves De deontologsische code van de ergotherapeut: een deelonderzoek naar kennis in het werkveld en de opleiding
Vanswijgenhoven Emilie Ergotherapeutische bijdrage binnen de behandeling van vrouwen met borstkanker
Verheyden  Nele  Leefbaar Wonen:  op welke manier kan het advies- en dienstverlenend ADL- lokaal worden ingezet voor 

studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
Verslegers Ilse  Leefbaar Wonen:  op welke manier kan het advies- en dienstverlenend ADL- lokaal worden ingezet voor 

studenten ergotherapie van het tweede en derde opleidingstraject en thuiszorgactoren?
Wellens Sarah  Een verkennend onderzoek naar het effect en de efficiëntie van eerstelijns ergotherapie voor kwetsbare 

thuiswonende ouderen

Verpleegkunde
Asu  Aydin  Pijnassessment bij geriatrische patiënten met een cognitieve stoornis, een belangrijk aspect voor een 

kwaliteitsvolle zorgverlening
Bammens  Elien Net zo vrij als jij?  Van fixatie naar fixatie-arm beleid door middel van educatie
Bauters  An-Sofie  Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een liesbreuk, anale ingreep en arthroscopieën van 

de schouder uitgevoerd in het chirurgisch dagziekenhuis van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
Bekkers  Barbra Welk pilletje moet ik nu geven? Gebruiksvriendelijkheid van medicatiexschema's bij thuisverpleegkundigen
Bleeser  Stefanie Kinderwens in Vlaanderen 'Een eerste detectie'
Boden  Laura Het zorgpad osteoporose op de geriatrische dienst 'De stille ziekte'
Braekers  Bianca Pallio en Thuisverpleging: Samen-werken? 
Broeckx  Tijs  Kids on track: Hoe zetten ze het avontuur thuis en op school verder? E-learning pakketten in functie van 

nazorg
Broekmans  Larissa Het zorgpad osteoporose op de geriatrische dienst 'De stille ziekte'
Bulazar  ynur  Pijnassessment bij geriatrische patiënten met een cognitieve stoornis, een belangrijk aspect voor een 

kwaliteitsvolle zorgverlening
Bussé  Andres Kan de literatuur de praktijk revaliseren?
Bynens  Nathalie  Het netwerk van een persoon met een ernstige beperking als partner in de ondersteuning. Kwaliteit van het 

bestaan Ter Heide verzekeren
Cakmak    Medine   Pijnassessment bij geriatrische patiënten met een cognitieve stoornis, een belangrijk aspect voor een 

kwaliteitsvolle zorgverlening
Carremans  Valerie Kan de literatuur de praktijk revaliseren?
Chanet  Ann  Leefbaar wonen. Het implementeren en valoriseren van het Hasselts Occupational Performance Profile 

(HOPP) en het uitbouwen van consultancy voor ouderen, mantelzorgers en (toekomstige) zorgprofessionals
Claessens  Fien  De interdisciplinaire leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige 

verpleegkundige’
Cloetens  Fien Voorbereiding van kinderen op een ingreep met Kalinox
Coninx  Dorien Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
Croux  Doenja  Kids on track: Hoe zetten ze het avontuur thuis en op school verder? E-learning pakketten in functie van 

nazorg
Daens  Silke  Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding vankinderen. Communicatieve voorbereiding van 

kinderen van 2 tot 12 jaar
De Backer  Elke Hoe wordt in Vlaanderen omgegaan met patiënten met een besmetting op een palliatieve eenheid? 
Dekens  Wendy  Kids on track: Hoe zetten ze het avontuur thuis en op school verder? E-learning pakketten in functie van 

nazorg
Depoorter  Stefan Feeling Isolated
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D'hont  Angelique Polyfarmacie in het woonzorgcentrum: maak het bespreekbaar! 
Dreesen Caroline  Kids on track: Hoe zetten ze het avontuur thuis en op school verder? E-learning pakketten in functie van 

nazorg
Evens  Natasja Niet panikeren, assisteren bij een laparoscopie kan je leren
Filippo  Carmela  Leefbaar wonen. Het implementeren en valoriseren van het Hasselts Occupational Performance Profile 

(HOPP) en het uitbouwen van consultancy voor ouderen, mantelzorgers en (toekomstige) zorgprofessionals
Franssens      Niels Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
Gemis  Davine  De interdisciplinaire leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige 

verpleegkundige
Gilis  Shauni IN-Zetje Brede School Sint-Truiden: Maximale ontwikkelingskansen voor ieder kind
Gommers  Tanja  Valse aangiften door minderjarigen aangaande zedenfeiten van verpleegkundigen.Who's taking care of  the 

therapist?
Gorga  Carmela Net zo vrij als jij?  Van fixatie naar fixatie-arm beleid door middel van educatie
Gutjens Eva Gutjens Eva Ouders en recovery, een goede combinatie? 
Harper  Jonathan Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van EWS 
Janssens  Lisa Patiëntenbrochure: nuttig of  niet? 
Janssens      Elien Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
Kerkhofs  Ellen  Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een liesbreuk, anale ingreep en arthroscopieën van 

de schouder uitgevoerd in het chirurgisch dagziekenhuis van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator
Knuts  Silke IN-Zetje Brede School Sint-Truiden: Maximale ontwikkelingskansen voor ieder kind
Lacroix  Nadia Te gek?! Pschychiatrische verpleegkunde in Ethiopië
Lambertz  Christopher Het PEWS . Wanneer nauwkeurigheid noodzakelijk is en comfort van groot belang
Lemmens      Emlin Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
Leunen  Annelien Feeling Isolated
Maes  Eveline  Het netwerk van een persoon met een ernstige beperking als partner in de ondersteuning. Kwaliteit van het 

bestaan Ter Heide verzekeren
Maes  Silvy Voorbereiding van kinderen op een ingreep met Kalinox
Mas  Niels Uitscheiding bij ouderen in WZC Zonnestraal - praktijkrichtlijnen voor zorgmedewerkers
Meers  Hubertine Van weegschaal tot lintmeter: Ondervoeding in Ethiopië bij kinderen met een beperking
Neyens  Sanne Kinderwens in Vlaanderen 'Een eerste detectie'
Nijsten  Chelsey Richtlijnen in het omgaan met zelfverwondend gedrag binnen een intramurale psychiatrische setting.
Paslavska  Ruslana Het zorgpad osteoporose op de geriatrische dienst  'De stille ziekte'
Philtjens  Jens Feeling Isolated
Plessers  Femke Te gek?! Pschychiatrische verpleegkunde in Ethiopië
Put  Fenne Van meetinstrument naar tevredenheid: een voorstudie op de revalidatieafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis
Putman  Petra Op kompas na depressie: Het draaiboek om herval bij depressie te voorkomen
Quareme   Angélique Feeling Isolated
Raemaekers  Ine Kinderwens in Vlaanderen 'Een eerste detectie'
Redouane  Wafa Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van EWS 
Reynders  Sandy Richtlijnen in het omgaan met zelfverwondend gedrag binnen een intramurale psychiatrische setting. 
Sacré  Jesse Patiëntenbrochure: nuttig of  niet? 
Schaeken  Gwendolyn Voorstel tot procedure, zuurstoftherapie op een basisafdeling 
Schiepers  Tom  De interdisciplinaire leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige 

verpleegkundige
Schoups  Priscilla Welk pilletje moet ik nu geven? Gebruiksvriendelijkheid van medicatiexschema's bij thuisverpleegkundigen
Schroeder  Daan Pallio en Thuisverpleging: Samen-werken? 
Schroeders  Elisabeth  De interdisciplinaire leerwerkplaats: een grensverleggende en vernieuwende aanpak voor de toekomstige 

verpleegkundige
Smolders  Aurélie Kan de literatuur de praktijk revaliseren?
Steijvers  Inge Hoe wordt in Vlaanderen omgegaan met patiënten met een besmetting op een palliatieve eenheid? 
Stolym  Larissa Van weegschaal tot lintmeter: Ondervoeding in Ethiopië bij kinderen met een beperking 
Styranka Dominique  Valse aangiften door minderjarigen aangaande zedenfeiten van verpleegkundigen. Who's taking care of  

the therapist?
Talboom  Kris Op kompas na depressie: Het draaiboek om herval bij depressie te voorkomen
Theunissen  Johannes Kan de literatuur de praktijk revaliseren?
Timmermans  Esther Dokter, hoe evolueert mijn voeding met mij mee? 'Voedingsschema voor neonaten'
Tysmans Apers  Soraya Hoe wordt in Vlaanderen omgegaan met patiënten met een besmetting op een palliatieve eenheid? 
Van Audekerke  Sanne Dokter, hoe evolueert mijn voeding met mij mee? 'Voedingsschema voor neonaten'
Van den Boer  Clarissa Voorstel tot procedure, zuurstoftherapie op een basisafdeling
Van Dorpe  Els Voorstel tot procedure, zuurstoftherapie op een basisafdeling
Van Gestel  Sofie  Valse aangiften door minderjarigen aangaande zedenfeiten van verpleegkundigen. Who's taking care of  

the therapist?
Van Huffel  Deborah Patiëntenbrochure: nuttig of  niet? 
van Kempen  Ingrid Het PEWS . Wanneer nauwkeurigheid noodzakelijk is en comfort van groot belang
Van Tilborg  Sebastian  Kids on track: Hoe zetten ze het avontuur thuis en op school verder? E-learning pakketten in functie van 

nazorg
Vandeven  Kim IN-Zetje Brede School Sint-Truiden: Maximale ontwikkelingskansen voor ieder kind
Vanhaeren  Lindsay Polyfarmacie in het woonzorgcentrum: maak het bespreekbaar! 
Vanroy Sarina  Een analyse van de overeenstemming van het huidige curriculum professionele bachelor verpleegkunde met 

de specifieke noden van de doelgroepen in onze huidige maatschappij 
Vanstiphout  Chiara  Van spoed naar OK, de verpleegkundige begeleiding vankinderen. Communicatieve voorbereiding van 

kinderen van 2 tot 12 jaar
Venneman Eva Op weg naar een veiligere zorg door het gebruik van EWS 
Verdickt  Anne Dokter, hoe evolueert mijn voeding met mij mee? 'Voedingsschema voor neonaten'
Verdonck  Keshia Net zo vrij als jij? Van fixatie naar fixatie-arm beleid door middel van educatie
Viola  Sem  Kids on track: Hoe zetten ze het avontuur thuis en op school verder? E-learning pakketten in functie van 

nazorg
Volkaert  Evelien Pallio en Thuisverpleging: Samen-werken? 
Wanten  Sanne Het zorgpad osteoporose op de geriatrische dienst 'De stille ziekte'
Warson   Karolien Welk pilletje moet ik nu geven? Gebruiksvriendelijkheid van medicatiexschema's bij thuisverpleegkundigen
Zimmer-Smeets  Nele  Telefonische feedback van patiënten na een herstel van een liesbreuk, anale ingreep en arthroscopieën van 

de schouder uitgevoerd in het chirurgisch dagziekenhuis van het Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator

Vroedkunde
De Jonghe Sarah  Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?  
De Tant Leen  Hoe kan de vroedvrouw best begeleiden bij de borstzorg om borstproblemen perinataal te voorkomen? 
Donkers Lianne  Hoe kan de vroedvrouw best begeleiden bij de borstzorg om borstproblemen perinataal te voorkomen?
Dubois Anne-Sophie Dbois  Wat is het effect van de implementatie van een checklist bij zwangeren en kraamvrouwen op het reduceren 

van psychosociale problemen in het postpartum?    
Van Thienen Eva   Wat is het effect van de implementatie van een checklist bij zwangeren en kraamvrouwen op het reduceren 

van psychosociale problemen in het postpartum?    
Wouters Shana  Wat is de rol van de vroedvrouw binnen de verloskundige telemonitoring?    
   

banaba creatieve therapie
Bressers  Francine Mindfulness en Creatieve Therapie beeldend, met jongeren met een licht verstandelijke beperking
Martens  Peter  Een zelfreflectie over de professionele communicatie op de werkvloer in een beeldend therapeutisch milieu aan de 

hand van de pragmatische aspecten van Paul Watzlawick
Peeters  Ive De plaats van digitale media in Beeldende Therapie
Verheyen Anne Trauma en het analoge proces

banaba interdisciplinaire ouderenzorg
Adriaens  Nathalie Ethische aspecten omtrent de maaltijdzorg theoretische en praktische aanbevelingen op een acute geriatrie

Borgers  Mieke Empowerment binnen WZC Triamant: hoe de inspraak van de bewoners vergroten?
Derwael  Iris Elke familie heeft zijn verhaal
  Over familieparticipatie in de behandeling van ouderen met een depressie
Dreesen  Annick  De rol van een thuisverpleegkundige binnen zelfmanagementondersteuning bij patiënten met een chronische 

aandoening
Legros  Zoë Het nemen van een bad als dienstverlening van het lokaal dienstencentrum, ’t Klavertje
Meynen  Valerie Als zorg een zorg wordt.
  Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg
Van der Steen  Paula Als zorg een zorg wordt
   Behoeftenonderzoek van personen met dementie, hun mantelzorgers en professionele verzorgers in de thuiszorg

banaba intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Geers  Pieter  Analyse van doorstromingstijden op een spoedgevallendienst
Gerits  Stefanie  Agressie op spoedgevallen: "wat te doen?"
Hendrix  Miek   Delirium: intensief  bekeken
Lemmens  Kristof        De centraal veneuze katheter in het Jessa Ziekenhuis: een uniforme aanpak ter preventie van kathetergerelateerde 

bloedbaaninfecties
Lodewyckx  Eric  Prehospitale aanpak en transport bij patiënten met STEMI
Luytens  Ines    Alternatingsmatras: pure luxe of  eerder een last voor onze beademde patiënt
Nys  Nancy     Lopen onze intensieve zorgen patiënten een groot risico op het ontwikkelen van decubitus? Zo ja kunnen we dit 

voorkomen?
Princen  Niels  De patiëntentevredenheid op spoedgevallen
Reck  Nicole    Het belang van communicatie bij ethisch goede zorg
Schouters  Elien  De verpleegkundige rol in het opstarten van niet invasieve ventilatie op een spoedgevallendienst

banaba Zorgmanagement
Aerden  Suzy Communicatie tussen ouders en onthaalouders: aanbevelingen voor een open kinderopvang
Brans Michelle  Intensieve zorgen van het ZOL: ben ik tevreden? Tevredenheidsonderzoek bij patiënten en hun familieleden: een 

nulmeting
Cordie Nathalie  Onze bewoner is ook mijn bewoner: via het oprichten van een multidisciplinaire werkgroep ‘voeding’ het principe 

van bottom-up denken introduceren in het woonzorgcentrum Kimpenhof
De Bondt  Katja  Ontslaggericht werken: Een weg naar een beter ontslagproces op de dienst algemeen inwendige van het Regionaal 

Ziekenhuis Heilig Hart Leuven
Demandt An Patiëntveiligheid: informatieoverdracht als een stevige brug tussen het Jessa Ziekenhuis en het woonzorgcentra 
Geboors Daisy Patiëntveiligheid: informatieoverdracht als een stevige brug tussen het Jessa Ziekenhuis en het woonzorgcentra 
Gyimesi Dori Hoe coach ik een team? Op weg naar een veilig(er) medicatiebeleid! 
Langenaekens Paula  Risico analyse, psychosociaal onderzoek in een WZC: Van resultaat naar actie… specifiek functieprofiel-competentie 

voor zorgkundige vertaald in prezo
Machiels Jo Spelbegeleiding UZ Leuven: Van SWOT tot vernieuwde visie. Een praktische toets vanuit de theorie van Kotter
Mannaerts  Conny ‘Anders’ educeren: de teachingclass voor COPD-patiënten. Rol van de leidinggevende
Marcisz Kristy Hoe coach ik een team? Op weg naar een veilig(er) medicatiebeleid! 
Menten Evelien  Dementie vraagt naar een warme zorg, geen farmaceutisch beleid: Focus op alternatieve therapieën en de 

integratie van een psychofarmaca-afbouw binnen een team
Pipers Ellen Meten is weten? Optimale bestaffing versus fluctuerende complexiteit van zorg binnen een bevallingskwartier
Schelfhout Anke Opstellen & doorvoeren van medisch – ethisch zorgbeleid betreffende de wilsonbekwame belanghebbende
Smulders Manuella Patiëntveiligheid: informatieoverdracht als een stevige brug tussen het Jessa Ziekenhuis en het woonzorgcentra 
Swinnen Sarah Met goesting langer aan het werk: op stap naar een er-welzijnsbeleid!
Tans Stephanie A few things to do for nurse leadership. Motiveren van verpleegkundigen voor decubituspreventie
Van Landeghem Iris  Zonder papier op een digitale manier: De implementatie en optimalisatie van digitale registratie in WZC Parel 

Der Kempen
Vangeneugden An Functiedifferentiatie optimaliseert de zorg- en informatiecontinuïteit. Van droom naar werkelijkheid?

PXL-it

toegepaste informatica /  Applicatieontwikkeling*
Abrahams Jeroen Tracking events of  the iPhone and Apple watch
Bijnens Tim PHP and me
Biler Abdullah GPX Project
Carmans David R&D vikings
Ceustermans Benjamin Offimac Ticket
Claes Gunther ANGULAR.JS: Complex made simple
Clerix Kevin IoT with .NET for embedded devices
de Morée Ben Het maken van een interne webshop
Debois Jeroen De intelligente integratie van programmable wearables in leef- en werkomgeving
Decuypere Bram SAP Solution Manager – HP Service manager ticketing integratie
Desiron Tiemen Lapsus
Dewaelheyns Jasper Material Design: The future of  Android
Eerdekens Michael Tickoweb 2.0
Faes Maarten VuFind als OPAC voor Brocade
Goossens Jimmy Axito mobile
Grondelaers Pieter-Jan Moventit calls
Guy Tournoy Vocary, van framework naar applicatie voor logopedisten
Habex Sven Mobile health: cloud-based telemonitoring platform
Haex  Bert BCPortal – The new student experience
Hendrickx Jens W3ar2Improve – meerdere wearables 1 applicatie
Hendrickx Jonas Wearables
Hens Carl SK Contacts
Herckens Brent Opvolgen energieverbruik met MES-systeem
Heyns Andy Mobiele applicatie om vacatures te tonen
Jansen Tom Text classification and its components
Janssen Brecht Cloud Service – Siemens
Janssen Cornel Cryptocurrency Gateway Bitdivision
Janssens Stefan Angularjs In Phoenix
Korosec Christina Lena Digitalisering werkwijzebeheer
Lievens Hendrik Gedistribueerde systemen Eclipse Scout
Maes Martijn Gedistribueerde systemen Eclipse Scout
Maes Nicko Migration to Drupal 8
Martens Marijn Cloud Service – Siemens PLM Software
Nunez-Estevez Lorenzo Cloud Service – Siemens
Paredis Tom Axito mobile
Pelssers Michael Achieving a mobile care solution enabling smart and responsive interaction
Peters Geert JPurse voor de KMO
Pire Yannick Working at Accenture Bratislava: Developing the DSMT Tool
Pirotte Ruben DO-IT, a task manager
Pittevils Kevin Cloud Service – Siemens
Quareme Tom Motion capture via BLE devices in unity
Quetin  Robin CAIRIS: from Python to Web application 
Remels Kristof  Text classification and its components
Reniers Dylan Ontwikkelen van oplossingen voor JIRA
Reyskens Andries Drone automation
Robrechts Benjamin Maintaining a mass content distribution website designed with PHP and other technologies
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Scheepers Stijn "Projectstream" [dynamical periodic SCOREBOARD] of  Opentime with php
Schiepers Dennis Competentie Evaluatie Systeem
Schmitz Joachim Bonded warehouse reporting application
Schoovaerts Wout Symfony: OAuth, API’s en web applicaties
Theunckens Brent Cloud Service – Siemens
Thijs Jens Swift, the next revolution
Thoelen Nick Digital Payment Gateway BB
Thoonen Robin Gedistribueerde systemen Eclipse Scout
Vaesen Dieter R&D vikings
Van de Walle Cedric Videoconferenties in een webomgeving
Van Schil Glenn Clear Skies
Van Waeyenberg Arno Admin Console ter ondersteuning Innovation Studio productsuite
Vandelaer Raf  CAIRIS: from Python to Web application 
Vandenzavel Martijn Axito mobile
Vanderlinden Michiel Clear Skies
Vandyck Vincent Boat-o-matic
Verbeke Simon Virtuele rehabilitatie met Microsoft Kinect
Vertommen Gil Building a Positioning System with IoT and Cloud Services
Weyen Jelle SK Contacts
Willems Ewout Creating an angular frontend for the hospitality reference application

toegepaste informatica /  systemen en netwerkbeheer*
Achten Jordy Advanced Monitoring
Aerts Mathias Schaalbare monitoring voor de cloud
Aerts Tim Localize, kinderen terugvinden in drukke gebieden
Craeghs Martijn Vikingco Defence
Crombeen Sjars Cisco Enterprise Networking, implementation and maintenance
Cuypers Michaël Clear Skies
Geysens Philippe Voice over IP solution for hotels
Goessens Mike Storage Automation and Orchestration: EMC ViPR
Hakir Matthias Icinga
Hamal Christiaan Localize, kinderen terugvinden in drukke gebieden
Hermans Jannick De automatische installatie van computers met Desktop Deployment tools
Kaes Rens Single Sign-On Soluion for hybride cloud setups
Leten Martijn Netwerkbeveiliging: Het cryptolocker-virus
Masuy Arne Server deployment automation
Neven Sam Disaster recovery
Philtjens Rob Drone automation
Poulios Stephanos Automatisatie Deployment linux systemen
Smets Simon IT operations: logging and security
Snyers Brecht Migratie Windows server 2008 & 2012
Spikic Branko Creëren van forensic images zonder schending van privacy
Stevens Sam Packaging your Apps
Stevens Kevin Automatisch deployment integratie platform
Telen Tim Server deployment automation
Truyers Jelle XenMobile 10: Mobile Device Management
Truyers Kim Connecting the Belgium Campus to the World
Vandamme Sander Linux access management
Vanderheyden  Kenneth Connecting the Belgium Campus to the World
Vanderhoydonck Thomas Virtual private network
Vandijck Michael Migratie Stad Sint-Truiden
Vanoeteren Jan-Robrecht Extra beveiliging op het kantoornetwerk
Vanvoorden Jonas Monitoring at night
Vanwetswinkel Ilse Extra beveiliging op het kantoornetwerk
Verrue Glenn Desktop virtualisatie
Vrancken Pieter Implementatie van en migratie naar Red HatSatellite 5.7
Vrysen Kristof  WiFi knows where you are
Wijckmans Stan Privacy en security in cloudomgevingen
Willems Seppe Single Sign-On Soluion for hybride cloud setups

toegepaste informatica /  softwaremanagement*
Appeltans Anke Impactanalyse: GIPOD
Bloemen Martijn The Sequoia Project: Project Management for testing
Buekers Tycha Evolutie van de festivalapp
Claes Yannick Integratie van selenium in Talentina
Haenen Sander Test Automation: Mobile versus Web
Janssen Gonda Integratie van selenium in Talentina
Moonen Sam Test data management
Nickmans Pieter-Jan Test Automation: Mobile versus Web
Reymen Xenia Impactanalyse: GIPOD
Sarkisjan Sevak Hoe beter communiceren met behulp van moderne technologieën
Sourbron Jolien Proxy in Agile team: werking en ervaring
Van de Vorst Bart Test data management

PXL-MAd

beeldende kunsten / Grafisch ontwerp*   
Alaerts Tim Debitum naturae
Baptist Shana De zeven hedendaagse zonden
Bertrands  Laura   'TIMITEIT'  Gevoel van “timiteit” bij het uitkleden in aanwezigheid van anderen, een visueel onderzoek naar 

de mentale bewustwording van ons fysiek naakte en kwetsbare lichaam
Bessemans Cielke Mo’edim. De aangewezen tijden van de Heer
Beullens  Hanne MY NON-COLLECTION
Coenen Gijsbert Een Vertoning
De Groote  Elissa Tekentaal in Water
De Naeyer Maarten Daily Album Cover
Drieenhuijzen  Sanne De gevoelsmatige weergave van een stad
Hernandez Resseler Christian Labyrint
Hintzen  Davey Deep Colony
Huens Jonas Unseen
Missotten  Wannes FLASH WHAM AV: AUS 
Nackom  Charlotte We like to arty
Oostenbach  Caro Visible Sensitivity
Paulissen  Lien Grenzen in Spatiale Ruimtes
Putzeys  Rani SINGULARITEIT
Quanjel  Maureen What are you waiting for?
Quarem Michaël Mandorla 
Schoolmeesters  Hanne De huid van het licht: een fenomenologische benadering
Schouten  Alexandra 1 day of  school

Schreurs  Kaatje Liminal
Sieborgs  Heleen Reconstructie van een Acrophyseter deinodon
Smets  Maarten ‘Kil’— kortfilm die de kijker vasthoudt in neurotische ruimtes
Snoeks  Erwin Pads
Spelters  Marnic Hatch 
Switten Gisèle Amuse-Bouché
Tuts  Jan Command & Hostile Encounter Strategy Simulator (C.H.E.S.S.)
Vandael  Mariska Gameconcept: Verantwoord omgaan met energie via ‘Millo’
Van Loock Jeroen Inter Somnia
van Ochten Christoph Eerste hulp applicatie binnen Google Glass
Veltjen Evelien  ‘Ik weet uw huis wonen’ – Een veranderde maatschappij beeldend vormgegeven
Verhaegen  Nico ‘Flesh’
Verlent Anne Mannennagellak
Wierdsma  Siebe Brightlight 
Willems  Els  De tektoniek van het beeld

beeldende kunsten / Juweelontwerp en edelsmeedkunst * 
Declerck   Margot De lepel als passe-partout
Fransen   Senna Móshì 
Lenaerts   Jill Artroplastiek
Liu Zhao   Han TCM
Merken   Liesje Bodyfittings
Van Nieuwenhuyzen   Billie Edelplast

beeldende kunsten / Vrije kunsten*
Boeckx  Willem ‘De zoektocht naar het exotische in een globalistisch wereldbeeld’
Boelen  Linde Der Antrieb
Boulet  Jorden Alors on danse
Camilleri Gioia  Heleen Don't lose your head over it, it will come to you in the end 
Castermans  Koen ‘You Don’t See The World As It Is, You See It As You Are’
Cox  Liesbeth Conflict
Dick  Hannah Draperieën
Hillen  Lien De vrouw
Rankin  Emma Articulations of  intangible things
Verschaeren  Merel Door de huid heen

PXL-MediA & tOuRisM

communicatiemanagement
Aerts Dieter Dietroz & Wout V. Hoe het bereik van het dj-duo vergroten?
Aerts Nele  FMCG op sociale media. De consument in de driving seat en persoonlijkheid op kop
Baudry Birgit  Do it ride. Een strategisch communicatieplan voor de Responsible Young Drivers
Bertels Joet  Lasting Lies. Aanzet tot Businessplan in het kader van student-ondernemer
Bloemen Glenn Twitter in het Belgisch voetbal
Boes Lene  Pinterest voor bedrijven: hoe aanpakken?
Bogaerts Audrey  Hoe efficiënt hypen. Do's and don'ts
Broux Jannick Watch_Dogs 2. Hack the Planet, social media campagne
Brychzy Laurens Citymarketing in Genk
Buckinx Joris  Sock You naar Amerika en Azië
Buekers Jan   De strijd om de starter. Communicatie-aanbevelingen voor de startersservice van Unizo Limburg
Bulzariello Laura Communicatie-aanbeveling voor Blush Academy & Agency
Buttiens Bjorn   Voetbalclubs. Niet enkel competitief  op het veld, maar ook op de sociale media?
Ceraulo Lorena Humo. Business-to-consumer communicatie via het blad
Claes Rien  Een NGO in de 21ste eeuw. Communicatieplan voor de digitale wereld
Croux Chris  Communiceren met ouders in een digitaal tijdperk. Richtlijnen voor de Chirojeugd
Cucciarre Alessia Communicatie-aanbeveling voor BMW van Osch Hasselt
Degens Bernice  Taste the brightside' letterlijk opgenomen. Verhelderend sociaal media plan voor Lipton Ice Tea
De Laet Gunnar  Handshake voor Media & Tourism
Claes Tom Handshake voor Media & Tourism
De Rosa Elisa Moodfood presents: Foodags on Campus
Durmaz Melisa  Hoe maakt men Bellàpierre Cosmetics bekender?
Fu Diana Beutybloggers: de nieuwe goeroes?
Gielen Roel Hoe kunnen bedrijven video gebruiken in 2015?
Gielen Thomas  Communication in Business Chambers. The Belgian Business Club in Hungary
Gilissen Lisa   Welke positie heeft Kunstacademie Noord-Limburg als onderneming en hoe kan deze positie versterkt worden?
Hermans Kelly Wat als Fan van Limburg redactionele content zou brengen?
Herreria-Passage Donna Interne communicatie-aanbevelingen voor Martin Mathys nv
Hoebeke Laura  Hoe kan een jonge ondernemer zich positio-neren ten overstaan van zijn concurrenten in de kapperswereld?
Karafotiou Nathalie E-mailmarketing. Een sterke speler in uw communicatiestrategie
Kuijpers Laurens De organisatie van een event: PXL Media & Tourism Handshake
Kuipers Jasmien Analyse van Zalando
Lowet Shauni Promo op Facebook, een kleine kunst
Machiels Lieslore How to write a speech?
Martens Lore GMM Green Festival
Meeuws Sara  Online Influencer Relations
Meyers Karlien De gloed van het merk. City Depot
Molenaers Charlotte   Live for now. Live for social. Een communicatie-aanbeveling voor Pepsi Cola op sociale media
Nassen Frédéric  Versuz. Een communicatie-aanbeveling
Notredame Anneleen E-commerce en sociale selling in de beauty industrie
Ogboghodo Benice  Het acceleratietijdperk voor accelerators. Een communicatieplan waardoor FEET stevig in zijn schoenen staat
Olaerts Evelien  Let's get fit on social media. Een communicatie-aanbeveling voor Amitabha
Oosterbosch Charlotte   Communicatieaanbevelingen voor de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Barcelona 
Oudebrouckx Astrid  Is er in de Belgische en Nederlandse evenementenbranche een markt voor studentenprogramma’s? 
Palumbo Stéphanie   Hoe succesvol een buitenlands product op de Belgische markt lanceren? Een strategisch communicatieplan voor 

ZahraB
Parade Luka Onderzoek naar de return van sponsporing bij topsporters
Pirlotte Yannick Sint-Truiden by Lights
Poelmans Kim Marketingcommunicatie-aanbeveling voor Push & Pull
Renard Lucie Hoe kan social media jouw evenement boosten?Case: Tomorrowland 
Riemis Laura Vier generaties in een intranet
Scheepers Melissa De winning, een communicatieplan
Seijnhaeve Peter eSports markt: een theoretische marketingcommunicatie aanpak
Severens Elien  Hoe kan Domein Bokrijk jeugdverenigingen toeleiden tot het aanbod van het Openluchtmuseum?
Steyaert Ann-Sophie Hoe efficiënte klantenrelaties onderhouden via social media?
Swillen Jolien Victoria’s Secret. De Belgische campagne 
Thys Stephanie Intern beginnen, is extern winnen. Case Houben NV
Tibau Silke Analyse van de online en offline aanwezigheid van Oysho
Timmermans Greetje  Onderzoek en analyse van de Student Take- Off  met als doel aanbevelingen naar volgende edities
Tomsin Tessa Livios. De stap naar sociale media
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Umans Evelien  Onlinehulpverlening in Vlaanderen: het aanbod voor kinderen en jongeren
Vanbroeckhoven Gaetana Experience marketing als ultieme tool voor events
Vandebosch Isabeau Hoe TVL ondersteunen via het Internet?
Vanhaeren Wouter  Café Brazil, een succes. Een onderzoek naar de beleving van de bezoeker
Vanhees Bram  iParty: communiatie-advies
Van Langenhoven Céline Crisiscommunicatie voor woon- en zorgcentrum Sint-Elisabeth
Van Overloop Els  Ja DA kan duurzaam(er). MVO en duurzaam bedrijfsevents organiseren
Van Tongelen Elien Onderzoek naar en advies over de webshop van Hippe Schoentjes
Vanwetswinkel Senne Ondernemingsplan Sabitan
Vanwinkel Karoline Radio integreren in de mediameix van Ardennes-Etape
Verbruggen Annelies De online communicatie in de hotelsector
Vermeylen Sebastien  SpreidstandSnooker:van onbeminde sport naar onmiskenbare marketingkans
Vloeberghs Britt Communicatie-aanbeveling DAS Akademie
Vossen Vera  Als de peer rijp is, valt zij. Onderzoek naar een nieuwe huisstijl voor de stad Peer 
Walbers Karen Return on Investment bij Events
Walen Thijs Social mediaplan reShuffle
Wampers Wesley De  rol van een sportketen in online media
Waumans Alexandra Communicatieplan PXL Log-IC

Journalistiek
Brys Yana Keuzedossier Geschreven Journalistiek
Cleeren Ilse  Keuzedossier Geschreven Journalistiek
Dahl Ilona Keuzedossier Geschreven Journalistiek
Deprez Andy  keuzedossier Beeldjournalistiek
Dockx Jonas  keuzedossier Beeldjournalistiek
Geboers Evelien  Keuzedossier Onlinejournalistiek
Geuens Steffi   Keuzedossier Geschreven Journalistiek
Goeyers Charlotte  Keuzedossier Geschreven Journalistiek
Grossiels Jens  keuzedossier Beeldjournalistiek
Kant Dennis  Keuzedossier Geschreven Journalistiek
L’homme Michiel  Keuzedossier Geschreven Journalistiek
Lambrichts Leen  Keuzedossier Radio
Liefsoens Lieze  keuzedossier Beeldjournalistiek
Opsteyn Stijn  keuzedossier Beeldjournalistiek
Saes Shirley  keuzedossier Beeldjournalistiek
Straetemans Kevin  keuzedossier Beeldjournalistiek
Vananderoye Stef   Keuzedossier Geschreven Journalistiek
Vanbergen Maarten  Keuzedossier Geschreven Journalistiek
Vandewaerde Sietse  Keuzedossier Geschreven Journalistiek
Vanhees Lore  Keuzedossier Geschreven Journalistiek

toerisme en recreatiemanagement 
Bloemen  Ruth  Trends in toerisme: Case Limbopedia
Borrego-Sanchez  Stephanie  Onderzoek naar de mogelijkheden van Hasselt op de markt van de meetingindustrie
Decraene  Julie  Commercieel upgraden 't Cartuyfel vakantiewoning
Gielen  Sarah  Analyse van het toerisme in Neerpelt, Musica en Het Klankenbos
Gust  Sabrina  Marktgericht communiceren in de Limburgse vrijetijdseconomie
Heylen  Liesbet  Kindvriendelijkheid in de vakantieparken van Lommel
Hoogmartens  Nick  Lokaal toeristisch partnerschap regio Beringen
Jacobs  Lyna  Automatisch check-in hotel in Hasselt: deel 2
Jammaers  Laura  Sociale media in Tongeren
Janssens  Tibeau  De (meer)waarde van een reisagent
Kravanja  Daisy  Ontwikkeling van een toeristisch product i.s.m. Terhills Hotel Maasmechelen
Lavet  Desslie  AKSI ‘De Bottelarij’
Leyen  Eline  Paardrijden in Limburg in kaart gebracht
Michels  Gust  Toeristisch valoriseren van het Bocholter brouwerijmuseum
Molenaers  Glenn  Automatisch check-in hotel in Hasselt: deel 1
Morreau  Alexandra  Samenwerkingsverbanden Romeinse zustersteden
Ooms  Michiel  AirBNB, nieuwe vormen van logies. Oneerlijke concurrentie in Vlaanderen?
Paque  Jens  Onderzoek, promotie en ontwikkeling van stiltetoerisme
Saenen  Maverick  Onderzoek naar meerdaagse verblijven in Diest en de promotie hiervan
Van Empten  Stefanie  Benchmarking biertoerisme: gevalstudie ‘Bier Anders’
Van Gerven  Hauke  Ontwikkelen van een nieuw fietsarrangement in Haspengouw
Verboven  Yasmine  Advies om het bezoekersaantal op Abdijsite Herkenrode te verhogen

PXL-Music 
 
Pop- en rockmuziek / Muziekmanagement*
Beutels Benjamin Faded
Desmet Julie Stark Management
DeVos Jochen  Cevevos
Janssen Sander Port Noir
Smout Julie  Cultbox
Tack Thomas Shound
Toelen Waldo Sober
Van Caudenberg Daimy Intercourse Agency
Vandemeulebroecke Bo Stark Management
VanNuffel Yannick Technologische ontwikkelingen van muziekdistributie en hun impact
Verhaegen Caroline 1O Years of  Gentlemanagement
Verleyen Viktor Dioniss On Tour
Wessaert Nick Cargo

Pop- en rockmuziek / Muziektechniek* 
Brewaeys Tom Opnames, productie en mixage album Brew
De Clerck Yannick  Een hedendaagse, persoonlijke reproductie van enkele iconische drumsounds
Govaerts Jasper  Full Of  Haze: van songwriting tot release
Rutten Wout Onderzoek naar de energie van Luc Van Acker's 'The Ship'
Vercammen  Matthias  Musical Tom Sawyer

Pop- en rockmuziek / Muzikant* 
Baele Bart Artisitek project: Vort
Boonen Lennert Artisitiek project: Wadou
Casier Joris   Muziek bij theatervoorstelling 'Het geslacht Borgia' van toneelgroep Nunc
Meeus Willem Educatief  project: Boekgeruis
Meukens Niels Artisitiek project:Double Veterans
Morel Jasper Artisitiek project: Hector Lada
Soetaert Niel  Artisitiek project: Kobiye
Veyt Arne Artisitiek project: Robbotbeton

PXL-sOciAL WORK

sociaal werk / Maatschappelijk werk* 
Aattaoui Soumia  Deeltijds lerende jongere, je staat niet alleen! Hoe de motivatie bij deeltijds lerende jongeren binnen vzw Thebe verhogen?
Agten Sofie Het moreel klimaat van het Vrij Internaat Midden-Limburg
Audoor Dimitri Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening: een blik op de toekomst
Ballet Laura  Zelf  kiezen, maar niet in je eentje. De start van empowerment in het hulpverleningsgesprek
Bellekens Karlijn  Integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming: een praktische gids voor trajectbegeleiders 

en onderzoekers van GTB
Bervoets Michelle  Student zijn, de beste tijd van je leven? Welzijn van internationale studenten aan Universiteit Hasselt
Biesmans Andrea Kop(a) op en In-Zetten voor Nederlands!
Bloch Ewa  Wat is het verband tussen de socio-culturele context en eenzaamheid bij Poolse vrouwen in Zuid-Limburg?
Bloemen Eline  Onderzoek en aanpak van studievaardigheden bij leerlingen 2e en 3e graad TSO door het ontwerp van een boekje 

met studietips
Boonen Lisa  Het Valkenhof, een eilandje apart. Opvangcentrum het Valkenhof  integreren in zijn directe buurt
Bosmans Seva Werken met ouderen, een uitdaging? 
Broeders Michel Oud = Eenzaam?
Brouwers Cindy  Een "gevormd" mens is er twee waard.  Praktijkstudie in het kader van de sessies "Slim Beheer" gegeven door 

vzw Basiseducatie i.s.m. het OCMW van Dilsen-Stokkem
Brusselman Jordy JIP ( jongeren informatie punt) zoekt jongeren in problemen
Budeners Jade De impact van de zorgregie
Canale Alessandro  Begrijp het oude systeem, leer van het heden en bouw zo aan de toekomst: het Werkervaringsproject
Ceyssens Lore  Beleving van de jeugdwerk(st)ers in Togher Family Centre rond de begeleiding van het jongerenproject Happy 

Hub 
Colson Sanne  Krijgt de mantelzorger van regio Genk en Houthalen-Helchteren  voldoende erkenning van de Christelijke 

Mutualiteit?
Cuyx Eveline  De inzetbaarheid van jongere en oudere werkzoekenden verhogen op de arbeidsmarkt door het toepassen van 

een innovatief  project: netwerk en talenten
Decuypere Lien  Het nieuwe M-decreet komt er aan, welke succesfactoren rond het 'Handelingsgericht Werken' zijn er in de 

Provenciale Secundaire School Diepenbeek al aanwezig?
De Vos Sarah  Decreet Integrale Jeugdhulp. Samenwerken met jeugdhulpverlening en politie omtrent verontrustende opvoedings-

situaties
Delcroix Nathalie  De hulpverleningsrelatie door de ogen van de cliënt. Een onderzoek voor team financiële hulpverlening van het 

OCMW van Genk
Dodemont Alicia Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid - Limburg
Duygu Selfinaz Kinderarmoede bij allochtonen
Feuler Elena  Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling art 60§7 in het OCMW van Dilsen-

Stokkem
Geelen Luuk Het voor(oor)deel van vechtsport
Gorissen Celina  Vroeg op weg naar de VDAB: De hulpfactor met drempelgevaar in de zoektocht naar werkgelegenheid
Guedens  Tessa Talentenjacht in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
Hendriks Willem Competenties in arbeidszorg
Hermans Hille  Krachten en drempels die deelnemers ervaren door de workshops van Artability in Thessaloniki 
Heyert Melissa  Zijn de polyvalent verzorgenden van vandaag, klaar voor de opmars van psychiatrische zorgvragers in Thuiszorg 

Genk?
Jans Sarah Is er nood aan een brug tussen detentie en de vrijheid?
Janssen Jeman De tools van EVA
Jennen Kathleen  Ja, ik ben het waard! Moeten we blijven investeren in 'zorg op maat' voor jongeren uit het Deeltijds Beroepssecundair 

Onderwijs?
Jeurissen Eline  Tevredenheidsonderzoek in functie van het kwaliteitshandboek. Hoe tevreden zijn de personeelsleden, de kinderen 

en de context over vzw De Weijers? 
Laenen Rani Ik dans, dus ik ben. Over integratie en dans met psychiatrische revalidanten
Laremans Reninka Assertiveness: to be or to act 
Loos Leen  Een zorgbeleid op maat voor leerlingen van 15 tot 21 jaar met dyslexie
Machiels Michelle  Zijn het PCLB Limburg en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek klaar voor het nieuwe 

M-decreet?
Marchouh Elias  Belevingsonderzoek bij jongeren die aan het persoonlijk ontwikkelingstraject van Arktos vzw hebben deelgenomen 
Massij Patricia  Ik blijf  thuis! Onderzoek naar de tevredenheid over de kwaliteit van de dienst gezinszorg van thuiszorg De 

Voorzorg Maaseik
Meesters Kenny Werkzoekenden met een diploma hoger onderwijs
Milis Britt  (On)toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor personen in kansarmoede
Morfinos Ioanna  Oud en alleen? Een onderzoek naar eenzaamheid bij ouderen die beroep doen op Thuiszorg Houthalen
Mourmans Liesbet  Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en mantelzorgers binnen het zorgpad dementie 
Nullens Dries  Methodiek voor het aanpakken van cyberpesten bij BuSO leerlingen van OV2 (16-24 jaar)
Paas Sandra  Hoe verloopt de informatieuitwisseling tussen politiediensten en de verschillende organisaties binnen de brede 

instap sinds de invoering van het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp?
Panis Frederick  Zo veel mogelijk gewoon en zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Onderzoek naar de stand van zaken in de 

persoonsvolgende financiering en de vermaatschappelijking van de zorg
Paulissen Anastasia Tijd heelt alle wonden, zeggen ze
Peeters Inne  Thuis in een nieuw huis.  Onderzoek naar de huiselijkheid van woonzorgcentrum De Berk in Meerhout
Pirlet Celine  Alleen ga je sneller, samen kom je verder… Ouderparticipatie in De Wiekslag
Plessers Gert-Jan   De noodzaak van toeleiding voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren naar het reguliere vrijetijds-

aanbod in Maasmechelen
Princen Vicky  Het welbevinden van de bewoners van het rust- en verzorgingscentrum Huize O.L.V. van Lourdes, een veralgemening 

of  de werkelijkheid?
Quintiens Klaartje De herstelvisie door de bril van de cliënt
Repriels Caroline  Politiezone HANO en het CLB in hun gemeenschappelijke strijd tegen spijbelproblematiek
Rochus Jolien  Van thuis naar huis: tevredenheid bij opname en verblijf  in een woonzorgcentrum
Rodiers Gwendoline  Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius
Roijakkers Aline Herstelgericht werken binnen beschut wonen 't Veer
Sariaslan Seher Spijbelen is een signaal…
Schepers Diether  Kwantitatief  onderzoek naar eenzaamheid bij eerstejaarsstudenten op Universiteit Hasselt
Steylaerts Katrien  Zorg voor ouders is ook zorg voor kinderen.  Een KOPP-kijk binnen zorgeenheid A2 van het Medisch centrum 

St. Jozef
Strijpsteen Eline  Binnen de muren van Katarsis: een tevredenheidsonderzoek bij de cliënten van detox
Tuteleers Elien  Zorg ook goed voor jezelf. Onderzoek naar de (over)belastende factoren in contact met cliënten bij verzorgenden 

van Thuiszorg Herk-de-Stad en Tessenderlo
Vaerten Jana Afgestudeerd, wat nu?! De kennis van jongeren over VDAB
Van den Steen Dorien Wegwijs in de wereld van dementie
van der Pluijm Iris  De verwachtingen en behoeften van slachtoffers in de politiezone HAZODI
Van Riet Elien Jongeren en belemmeringen in hun zoektocht naar werk
Van Stee Stijn  Het optimaliseren van de samenwerking en communicatietussen SVK Houtvast en haar sociale huurders aan de 

hand van brochures
Vanbrabant Angie  Lerend netwerk ouderparticipatie. Ouderparticipatie in de kinderopvang verhogen aan de hand van een lerend 

netwerk
Vandekerckhove Paulien Auto-matisch?
Vandeweijer Dorien  Motivatie voor participatie. Participerende observatie van jongeren met betrekking tot een activiteit
Vanfloorop Roy  De waarde van het “Housing First” project als interventie om de chronische dak- en thuisloosheid te bestrijden in Limburg
Vanroye Joke  Psychosociale ondersteuning en faciliteiten voor studenten met een eetstoornis in het hoger onderwijs
Verra Laura  Inbreng en participatie van kinderen jonger dan twaalf  in de jeugdhulpverlening
Walthery Vincent  Een onderzoek naar de kennis van de geriatrische ziekenhuispatiënten over de wet tot hervorming van de 

regelingen inzake de onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermstatus die strookt met de menselijke 
waardigheid
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Wypychowski Vicky Tevredenheidsbevraging consultfunctie Crisispunt Limburg-18
Zapata Palacios Eva  Tevredenheid over de diensten van Wiric bij ouders van gebruikers met een mentale beperking

sociaal werk / Personeelswerk* 
Baudry Nadie CAO 104 en de oudere werknemer binnen ACV Limburg
Castermans Leen  Hoe tevreden zijn de kandidaten over het geboden outplacement van Ucare?
Claes Tamara  Van harte welkom bij CLB Group! Hulpmiddelen voor het onthaal- en introductiebeleid van CLB Group
Corlu Gamze  De beleving van het intern mutatieproces veroorzaakt door een herstructurering
Croonen Thomas Evolutie Tijdsregistratiesysteem GPS bij groep Horeservi
Kubski Remi Introductie en onthaal bij Cegeka
Kuyken Martine Outplacement: Onbekend maakt onbemind 
Kuruoglu Sibel Maatregelen rond ziekteverzuim bij vzw IN-Z
Machiels Cindy De impact van het onthaal op nieuwe medewerkers
Maes Kenneth Employer branding en HR-marketing binnen Kumpen nv
Meulen Michèle Kennisretentie bij de personeelsdienst stad en OCMW Genk 
Monachesi Luciano Arbeidstevredenheid bij DSM Speciality Compounds
Nys Aline Het opleidingsplan van lijn 43 'RoadRunner'
Özkan Seda Etnische diversiteit binnen de werving en selectie van Familiehulp 
Picard Lotte  Welke hefbomen kunnen door het Jessa Ziekenhuis gebruikt worden bij de implementatie van ArnoWeb?
Raithel Ariane  Ondersteuning van (startende) leidinggevenden in hun HR-rol als 1ste lijnsmanager in een decentrale structuur
Royen Céline  Het competentiegericht evalueren van medewerkers bij Lambrechts nv 
Seerden Katrien Competentiemanagement: The skills matrix 
Sheridan Marissa  Work-life balance: standpunten en verwachtingen van de werknemers van Partena Pay’n People Hasselt
Steegmans Michael  Competentiegericht werken: enkel mooi in theorie of  ook in de praktijk?
Stessens Tessa Motivatie bij operatoren: een praktische expeditie 
Steyfkens Eline Het selectie-interview bij laaggeschoolden
Theunissen Magali  Een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers van Hans Anders België
Timmermans Anouk  De beroepsinschakelingstijd en de daarop volgende inschakelingsuitkering
Van den Wijngaert Jolien Ziekteverzuim bij Stad Peer: een zaak van ons allen
Vanbrabant Jessie  De nieuwe wetgeving i.v.m. psychosociale risico's op het werk binnen Datwyler Pharma Packaging Belgium NV
Verheyen Wim Het effect van outplacement op arbeiders in Limburg
Vonckx Michiel Het POP: een springplank naar reguliere tewerkstelling

PXL-tech

Agro- en biotechnologie / biotechnologie* 
Agten   Hans  Fysiologische en moleculaire eigenschappen van bisazir stress in Schmidtea mediterranea
Caelen  Jeroen Analyse van het waterverbruik in Brouwerij Sint Jozef
Das  Robrecht Ontwikkeling en optimalisatie van een op LAMP-gebaseerde detectietechniek voor bacterievuur
De Wit  Toon Ecotoxicologie: Effecten van bisazir op een aquatisch ecosysteem
Deckers  Jente Registratie en beoordeling van risicogronden in Bree
Denorme  Wouter Is gevoeligheid voor ETEC bij biggen gekoppeld aan genetische variatie in het TFRC-gen?
Eerlingen  Astrid   Voorbereiding voor het behalen van een bio-certificaat voor de bereiding van bio-confituren en het optimaliseren 

van Quasydoc
Fourie  Andreas Monitoring and valorisation of  highly contaminated waste water from woodchip production
Geuens  Nadeche Functionele karakterisering van Recombinase in Trio (RIT) elements
Janssens  Jonas  Inventarisatie en implementatie van alle toepasselijke milieuvoorwaarden voor een spuitbussen verwerkend bedrijf
Nouws  Thijs Monitoring and assessment of  natural wetlands and adjacent streams around Jimma Town
Poludniak   Gert Het gebruik van chitosan nanopartikels in de behandeling tegen maligne hersentumoren
Poludniak   Tim Karakteriseren van kandidaat biomerkers in patiënten met traumatische ruggenmergschade
Pouls   Dieter  Effect van myostatine op schurftgevoeligheid bij Belgisch Witblauw
Roosen  Martijn  Milieucoördinatie in praktijk: de sectorspecifieke milieuverplichtingen voor slachthuizen en afvalverwerkings-

bedrijven
Sadones  Jolien Ontwikkeling en optimalisatie van het tempeh productieproces
Salimans  Lene  Glioblastomen onder de loep: MGMT-promotor hypermethylering
Schiffers  Leon Food defence
Sels  Kristof    Implementatie en vergelijking van de FIC wetgeving  met de eisen van de klanten van Nikita en het ontwerpen 

van een allergenenbeheersplan
Thoelen  Daisy Studie van de activiteit en expressie van PPAR’s en LXR’s in verouderde macrofagen
Van Veghel  Vincent  Eco-Management and Audit Scheme van de VMM: ondersteuning van de implementatie voor de vestiging Hasselt 

(EMAS-registratie najaar 2015) en algemene ondersteuning milieumonitoring van VMM
Vanbruggen   Laura   Onderzoek naar de rol van E-cadherin in de invasie van humane hepatocellulaire carcinomen
Vandersanden   Jens   Gevoeligheid en aanpassing van diepe microbiële gemeenschappen bij verwarming
Vezeteu  Alina  Detectie van bacteriële feces pathogenen en van protozoa parasieten in feces via real time PCR 
Weytjens  Geert Onderzoek naar elasticiteit van raviolideeg

Agro- en biotechnologie / Groenmanagement*
Berben   Stef   Ecologische inrichting en beheer van drie bedrijfspercelen in Genk-Zuid
Cortoos   Ferre  Beheerplan wandelnetwerk Getevallei
Chevalier Remi Actieplan voor landschapsherstel in Zuidwest-Tongeren
De Coster   Jorien  Hoe kunnen we de Lierse grasvelden een ecologische meerwaarde geven?
De Raeymaeker  Sam The effect of  timing of  snow melt on vole population growth in Spring
De Witte  Gijs Monitoring van vispassages in de Daelemansloop te Geel
Desmet  Alexander Optimalisatie van de vangmethodiek van hazelmuizen te Voeren
Gielis  Waud Onderzoek naar de potentiële bermen voor hakhoutbeheer langs autosnelwegen en N-wegen voor district Leuven
Gyselinck   Koen  Responsive design website Japanse tuin
Janssen   Casper  Weekendverblijven in Zutendaal en Dilsen-Stokkem
Minten   Dries  Uitbreiding moestuin kasteelhoeve Wange
Rogiers  Cedric Omvormings- en onderhoudsplan voor de groenvoorzieningen van het woon- en zorgcentrum Corsala
Strauven   Maikel  Hamsters en beheersovereenkomsten 
Trappeniers   Nick  Het duurzame park van morgen:  De Deltaweide van de Schorre 
Van den Bussche   Ruben  60 jaar vogels ringen in Genk
Van Erum  Brecht Verkennend onderzoek naar de voedselvoorkeur Neogobius melanostomus in het AlbertKanaal
Vandevijvere  Roel Assessment of  carbon storage of  woodlands on National Trust for Scotland properties
Vandormael   Jo  Actieplan rond het herstel en beheer van kleine landschapselementen in zuidoost Tongeren
Vanermen   Lucas  Gladde slang in Lommel
Warson  Bram Omvormingsbeheer naar vaste planten te Genk

bouw
Bogaerts  Bregt Anhydriet dekvloeren
Bosmans  Ruben Uitvoering van grondverbetering en funderingsoptimalisatie bij wegenwerken met een strakke deadline
Bruyninckx  Yves Hoe gerecycleerd cellenbeton verwerken als granulaat in duurzaam beton?
Cardinaels  Marthijn Met staalframebouw naar een BEN-woning
Demir Ertan Preventieve versus curatieve maatregelen in aardbevingsgevoelige gebieden
Festers  Jan Een correcte vochtanalyse, een sterke fundering voor het oplossen van vochtproblemen
Franssens Thibault 3D- en GPS-technologie in de wegenbouw: financieel interessant?
Haesevoets  Christophe Isolatiekeuze bij EPB aanvaarde bouwknopen bij traditionele massiefbouw
Hamarat Enes Waterdichting bij gemetselde kelders
Haselaars  Sander Vermijden van energieverlies door een hoge dampdruk in de kelder

Heylen  Nick  Wat zijn de cruciale probleempunten en hun bouwkundige oplossing bij het plaatsen van een laadkade in een 

industriegebouw?

Janssens  Seppe Management en veiligheid in de bouw: Zuid-Afrika versus Vlaanderen. Alles sal regkom!

Jetten  Thomas Het ecologisch bouwproces: prefab vs. traditioneel gemetselde snelbouwwanden

Kilic  Barbaros Paalfundering in een binnenstedelijke omgeving

Knoops  Zander Organische PV integreren in ramen met aluminiumprofielen

Kriekels  Gert Optimalisatie van het productieproces van prefab houtskeletbouwwoningen

Mees  Glenn Bouwtechnisch verschil tussen klimaatplafonds en betonkernactivering in de nieuwbouw

Nackaerts  Jonathan Optimale keuze van niet-dragende binnenwanden binnen een ziekenhuisomgeving

Nulens  Serge Na-isoleren van bestaande woningen in Zuid-Afrika

Oexman  Jonneke Beschoeien langs een hoofdspoor

Öztürk  Esra Akoestische normering versus effectief  comfortniveau

Peters  John Woningaanpassing voor rolstoelgebruikers

Pinxten  Stef  Criteria voor het bepalen van optimale isolatie in DBFM projecten

Rappé  Jeroen Duurzame bouwmaterialen kiezen bij de uitvoering van renovaties

Schaeken  Gylian Soilmix vs. palen als diepfundering

Simons  Nick Beoordelen van het ondiep grondwerk bij wegeniswerken

Smets  Jelte Economisch optimum voor het thermisch isoleren van een gebouw

Tuts  Lennart Uiteenlopende types metselwerk en hun invloed op de wandeigenschappen

Van Berkel  Mathijs Hergebruiken van fundering met toevoeging van granulaten en bindmiddel

Van de Velde  Bart De impact van het lean-concept op het kritieke pad van de planning

Van Hemelrijck Dimitri Akoestiek

Vanbrabant  Steve Bouwknopen in een sporthal

Vandevijvere  Niels Beschoeiingstechnieken

Vanhaeren  Stef  Brandveilige constructies voor interieurbouwers

Vrijens  Maxim Waterdichting van betonnen kelders ter plaatse van de verticale voegen

Warson  Sebastiaan Gevelafwerking met gelijmde keramische tegels: voorbereiding en uitvoering

Wera  Mon Conditiestaatmeting en planmatig onderhoud bij openbare besturen in België

Wirix  Dries Optimalisatie van een vloerpakket aan de akoestische eis en de EPB-norm

Withofs  Martijn Waterdichtheid ter hoogte van aansluiting nieuwbouw-bestaande constructie

elektromechanica 
Bielen Brent Plaatsing van zonneboiler in keuken PXL-Tech in Diepenbeek

Coenen Diert Ontwerp testruimte aggregaten europower generators 

Coenen  Leendert Ontwerp testruimte aggregaten europower generators 

Corrias  Tommy Storingsanalyse

De Vliegher   Nicky  Automatisatie van o-ring montage op pulsatiebox-controle 

Es   Bjorn  Analyse en verbetering binnenklimaat hogeschool PXL-TECH te Diepenbeek

Goffin  Jan Uitbreiding robotcel PXL-TECH

Goossens   Sebastiaan  Ontwerpen van Ventilatiesystemen

Hellings  Christian Risicoanalyse en indienstellen van een productielijn bij MAPO Belgium

Houtmeyers   Niels  Strongbow HVAC: het maken van een werkvoorbereiding van HVAC-project zorgcentrum

Kennis    Maarten Automatische pons- en knipmachine

Larrañaga Arregui   Amaia  Sustainable energy reduction, production and management at PXL-TECH

Leenders   Tim  Risicoanalyse Mecam

Lejeune   Martijn  Onderzoek en ontwikkeling van hybride aggregaten

Menten  Kris  Plaatsing van zonneboiler in keuken PXL-Tech in Diepenbeek

Mondelaers Sam Automatische pons- en knipmachine

Oosterbosch  Sammie OEE-analyse van laslijn 4 bij Rettig Belgium NV

Riem    Kristoffer  Analyse en verbetering binnenklimaat hogeschool PXL-TECH te Diepenbeek

Robijns   Sander  Verlagen van CO en fijn stof  bij DDG Kachels

Schraepen  Pieterjan Opbouw robotcel OD flex corian® bij Optidrive 

Sinnaeve  Dieter LOTO-procedure bij LUC NV

Sleptsova  Anastasia Selectieprocedure voor de gebouwen voor het 'Beest' project

Smets  Timothy Evaluatie en analyse van onderhoudsproject 'onderhoud 100 robots' bij KUKA te Houthalen

Stanecka   Joanna  Implementation of  Life Cycle Assessment and sustainability in an indutrial company

Van Rompay  Denny Frictiemeting zeepsmering van glideliners bij AB-Inbev 

Vanheeswyck Sybren Analyse en verbetering binnenklimaat hogeschool PXL-TECH te Diepenbeek

Vanzurpele Ward Verlagen van CO en fijn stof  bij DDG Kachels

Vergara   Mikel  Sustainable energy reduction, production and management at PXL-TECH

Verstraten   Chesney  Energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van HVAC-borden binnen industriële installaties

elektronica-ict
Avci Ferhad Improving the readout electronics for colourimetric sensors

Bortels   Tom  S.A.M.S de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk stream management systeem bij Testronic Labs

Debord   Cédric Luchtkwaliteitsmeting en inhaler

Demarsin   Johnny Geautomatiseerde klimaatkamer

Goossens   Roel  Scripten met het Testronic Test Automation Framework

Kerselaers Glenn ZigBee gebaseerde draadloze datalogger

Merken   Dieter  Experience the ride: configuratie van een bewegingsimulator

Panis   Maarten  Ontwikkelen van een prototype voor een modulair energiemonitoringssysteem

Reyskens   Thomas  De toepassingen van M-Health

Rubens   Nick Touch-enabling interfaces and smart clothes

Rutten   Seppe  Zorgdomotica: Uitwerking van een Gira 834+ opstelling met KNX mogelijkheden

Schits   Simon Sunny Simon

Stinissen  Sarah  Building modules for cryptographic systems

Toelen   Jeroen Quality assurance bij DC-motoren voor drones

Vanderbemden   Lisa  Studie van de geïntegreerde elektronica van een hybride aandrijving

Vangenechten Wouter  Improving the readout electronics for colourimetric sensors

Vaningen   Martijn Renewable energy for an embedded systems

Vanrompay   Michiel  Designing an industrial grade motor control system

Voets  Devlin ZigBee gebaseerde draadloze datalogger

Waaijer   Wilco  De smartphone als platform voor mobiele gezondheidszorg: A doctor in your pocket

de richtingen aangeduid met een * zijn afstudeerrichtingen van de erbij vermelde opleiding.


