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WEL 
KOM!
Hogeschool PXL is een warme en tegelijk kwaliteitsvolle hogeschool. We 
staan bekend als ondernemend, innovatief, netwerkend, onderzoekend en 
gepassioneeerd. Je zal het dan ook al snel doorhebben: dit is géén gewone 
hogeschool. Waarom?

Omdat wij ons aanpassen. Als jouw leerlingen zich volgend academiejaar 
inschrijven, dan verschillen die leerlingen van de groep van pakweg vijf jaar geleden. 
De jongeren van de huidige generatie zijn opgegroeid met digitale media, kunnen 
razendsnel informatie terugvinden en filteren, kijken geen tv maar online en hebben 
andere verwachtingen van het hoger onderwijs dan de vorige generatie. Wij doen er 
alles aan om onze leer- en leefomgeving zo aan te passen dat ze zich hier helemaal 
thuis voelen.

Dat kunnen we niet als we zijn als iedereen. Daarom zijn we ook een unieke 
hogeschool, met onze wortels stevig in de Limburgse leem- en zandgrond.
We durven al eens buiten de lijntjes kleuren en stimuleren onze junior collega’s 
om geen saaie pieten te worden, maar geëmpassioneerde, ondernemende 
samenwerkers, die over het muurtje van hun vakgebied kunnen kijken.

BEN LAMBRECHTS
Algemeen Directeur
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In deze brochure richten wij ons tot leerlingen, 
leerkrachten en directies van het basis- & 
secundair onderwijs. Met ons aanbod willen we de 
samenwerking en kennisuitwisseling centraal stellen. 
Scholen kunnen met heel wat vragen terecht bij 
Hogeschool PXL. Van informatie over workshops 
voor leerlingen, navorming voor leerkrachten, 
studiekeuzebegeleiding in de vorm van infosessies, 
openlesdagen of proefdagen tot het verzorgen van 
een pedagogische studiedag met een lunch in PXL-
NeXT.

We doen het allemaal! Omdat er zoveel beweegt 
in onze hogeschool worden er steeds nieuwe 
workshops ontwikkeld en ingepland.

Wil je steeds op de hoogte blijven van ons aanbod
en eventuele wijzigingen in ons programma. Schrijf 
je dan in op onze nieuwsbrieven via www.pxl.be/
blijfopdehoogte. Deze brochure kan je ook digitaal 
raadplegen en downloaden op www.pxl.be/scholen.

ELKE MARTENS
RELATIEBEHEERDER SECUNDAIR  
ONDERWIJS

 +32 484 351 873

 elke.martens@pxl.be

JOS VEIJFEIJKEN
CONTACTPERSOON SECUNDAIRE  
SCHOLEN

 +32 497 372 805

 jos.veijfeijken@pxl.be

GRAAG  
MEER WETEN? 

LERAAR VAN HET 
JAAR 2022 

Maak kennis met Hanne Rosius, 
lerarenopleider aan PXL Hasselt. Zij 
kreeg van Klasse de eretitel Leraar van 
het Jaar 2022. Hanne weet hoe je als 
leraar kansen geeft aan je leerlingen. 
Ze doet jongeren groeien en helpt hun 
dromen waarmaken. Zo vormt zij de 
leraren van morgen.

Wil je haar verhaal horen of wil je haar 
een bijdrage laten leveren op jullie 
personeelsvergadering, pedagogische 
studiedag,… dat kan gratis en naargelang 
haar beschikbaarheid. Neem gerust 
contact op met hanne.rosius@pxl.be
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AANBOD VOOR  
JOUW LEERLINGEN

BUSINESS, 
COMMUNICATION & MEDIA

BEDRIJFSSIMULATIESPEL ‘TOP TEAM’

De deelnemers aan een Top Team bedrijfsspel worden 
in groepen verdeeld en elke groep leidt een eigen 
onderneming. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor een 
eigen vakgebied en voor de communicatie met andere 
directieleden.

Top Team bedrijfssimulaties staan voor spelend leren 
ondernemen en worden momenteel met veel succes 
toegepast in honderden Vlaamse scholen, hogescholen en 
universiteiten.

Doelgroep: voor leerlingen van de 2e en 3e graad 
van het secundair onderwijs.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele 

competenties 
-  Sleutelcompetentie 11: economische en 

financiële competenties
-  Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin 

Data/tijdstippen: maandag 24 april 2023 van 09.00 
tot 15:30 uur

Locatie: PXL-Education - Vildersstraat 5 -  
3500 HASSELT

Deelnameprijs: Dit (hele of halve dag) project kan 
onder begeleiding van Top Team trainers doorgaan 
in de eigen school of in Hogeschool PXL. In de 
deelnameprijs is steeds het Top Team handboek en 
integrale Top Team begeleiding inbegrepen.

Contact & inschrijven: Michelle Dewulf,  
michelle.dewulf@pxl.be

BUSINESS, COMMUNICATION & MEDIA
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DE BESTE SCHOOLKRANT VAN DE WERELD

Krijg advies van professionals over hoe je van een 
schoolkrant een pareltje kan maken. Maak een schoolkrant 
voor slimmies door slimmies!

Doelgroep: voor leerlingen van de 2e en 3e graad 
van het secundair onderwijs.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 2: Nederlands
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties

Data/tijdstippen: Op afspraak.

Locatie: Hogeschool PXL - PXL-Media & Tourism - 
Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven:  
veerle.schuyten@pxl.be

E-COMMERCE

Vandaag bestellen, morgen in huis! Sinds COVID-19 
heeft e-commerce een verdere boost gekregen. Zeker 
bij jongere consumenten. In deze les laten we jongeren 
nadenken over vragen zoals: Welke weg legt mijn pakje 
af? Welke impact hebben al deze pakjes op onze planeet?. 
We gebruiken hierbij voorbeelden die aansluiten bij de 
leefwereld van jongeren. Deze les kan gecombineerd 
worden met een bedrijfsbezoek.

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs (alle richtingen)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties 
- Sleutelcompetentie 11: economische 

competenties
- Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin

Data/tijdstippen: kan op afspraak, al dan niet in 
combinatie met een bedrijfsbezoek

Duur: ± 1 uur (in combinatie met bedrijfsbezoek  
± halve dag)

Locatie: op school of op de campus van PXL-
Business, Elfde-Liniestraat 26, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: luc.geukens@pxl.be

HELP! IK MOET GIDSEN

Je wil je klasuitstap (mee) organiseren en weet niet hoe je 
eraan moet beginnen? Hoe zorg je ervoor dat je een leuke 
en boeiende uitstap in elkaar bokst? Een uitstap die binnen 
het budget blijft? Een uitstap waarover zowel leerlingen 
als leerkrachten tevreden zijn? De opleiding Toerisme 
en recreatiemanagement brengt je in een interactieve 
workshop d.m.v. een stappenplan dé methode bij 
waardoor jij een krak in het maken van een excursie wordt! 

Doelgroep: leerlingen 5 en 6 aso of tso die een 
eigen excursie moeten organiseren of ter plaatse 
moeten gidsen. 

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 5: Sociaal-relationele 

competenties
-  Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin

Max aantal deelnemers: 25.

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: bij jou in de school of in Hogeschool PXL 
- PXL-Media & Tourism - Vildersstraat 5 - 3500 
Hasselt.

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: agna.thys@pxl.be

BUSINESS, COMMUNICATION & MEDIA
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MYSTERIE VAN FINANCIËN

De educatieve tentoonstelling ‘Mysterie van Financiën, 
het ministerie dat alles over geld en financiën onthult’ zal 
op 1 februari 2023 haar deuren openen voor klasgroepen 
van maximum 25 leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Deze 
interactieve tentoonstelling is zowel geschikt voor de eerste, 
tweede en derde graad van de verschillende types secundair 
onderwijs: algemeen, technisch, kunst en beroeps.

De tentoonstelling bestaat uit zeven modules die telkens 
in groepjes van vier leerlingen bezocht worden (of drie 
indien nodig). Deze modules maken leerlingen warm 
om de diverse deelaspecten van financiële geletterdheid 
(een budget beheren, verantwoord consumeren, ...), 
basisbegrippen en concepten uit de financiële wereld, 
overheidsbudgetten en de financiële structuur van 
maatschappijen op een creatieve en speelse manier te 
verkennen. Elke module leidt tot discussies onder de 
leerlingen en stimuleert hen om hun eigen mening te 
vormen en inzicht te krijgen.

Hecht je ook belang aan een interactieve financiële educatie 
voor jouw leerlingen? Schrijf jouw klas in en kom het 
Mysterie van Financiën ontdekken! Pedagogische dossiers 
en een handleiding zorgen ervoor dat jouw bezoek vlot 
kan verlopen en je met jouw klas nadien op het thema kan 
verder werken.

Doelgroep: eerste, tweede en derde graad van de 
verschillende types secundair onderwijs: algemeen, 
technisch, kunst en beroeps.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 5: Sociaal-relationele 

competenties
-  Sleutelcompetentie 11: economische 

competenties
-  Sleutelcompetentie 15: onderneminszin

Max aantal deelnemers: 25.

Data/tijdstippen: op afspraak, duurtijd 2 uur per 
bezoek

Locatie: PXL-Education - Vildersstraat 5 -  
3500 Hasselt.

Deelnameprijs: gratis 

Contact & inschrijven: Michelle Dewulf,  
michelle.dewulf@pxl.be

© Koning Boudewijnstichting/ BELvue

© Koning Boudewijnstichting/ BELvue

BUSINESS, COMMUNICATION & MEDIA



Aanbod voor basisonderwijs & secundair onderwijs | ACADEMIEJAAR 2022 - 2023 | 11

ORGANISEER EEN ONVERGETELIJK EVENT 

Een event organiseren, is veel meer dan het vastleggen van 
een feestzaal en het boeken van een dj. Een event, dàt is 
beleving. Voor, tijdens én na het event. Hoe pak je dat nu 
aan? In deze workshop leer je hoe je een event organiseert. 
Je stelt een draaiboek op zodat het event vlekkeloos 
verloopt. En je leert hoe je met communicatie jouw event 
naar een hoger niveau tilt. Ideaal als voorbereiding op 
jouw Chrysostomos-feestje. Je krijgt een handige checklist 
zodat je niets vergeet. Op die manier wordt elk event een 
onvergetelijke gebeurtenis.

Doelgroep: Voor leerlingen 6de jaar secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele 

competenties 
-  Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin

Locatie: bij jou in de school of in Hogeschool PXL 
- PXL-Media & Tourism - Vildersstraat 5 -  
3500 Hasselt.

Deelnameprijs: gratis 

Contact & inschrijven: herve.vandeweyer@pxl.be

INLEIDING IN DE LOGISTIEK

Wanneer we spreken over logistiek, wordt vaak gedacht aan 
‘magazijnen’ en ‘vrachtwagens’. Logistiek is echter veel meer 
dan dat. In deze les krijgen leerlingen op een interactieve 
manier inzicht in de basisconcepten en processen binnen 
logistiek en laten we de impact op transport, warehousing 
en productie zien. We doorlopen hierbij de volledige keten 
(‘supply chain’). Ook tonen we het belang van logistiek in 
onze wereld aan, met tal van voorbeelden die aansluiten bij 
de leefwereld van jongeren.

Aan de hand van een presentatie en lesvideo krijgen de 
leerlingen een introductie in de logistiek. Deze les kan 
gecombineerd worden met een bedrijfsbezoek.

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs (van alle richtingen)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 11: economische 

competenties
-  Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin 

Data/tijdstippen: kan op afspraak, al dan niet in 
combinatie met een bedrijfsbezoek 

Duur: ± 1 uur (in combinatie met bedrijfsbezoek  
± halve dag)

Locatie: op school of op de campus van PXL-
Business, Elfde-Liniestraat 26, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis 

Contact & inschrijven: luc.geukens@pxl.be

BUSINESS, COMMUNICATION & MEDIA
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PXL-VOKA YOUNG & STRONG

Getalenteerde jongeren uit hun comfortzone halen en laten 
excelleren. Dat is het doel van PXL-Voka Young & Strong. 
Hogeschool PXL en Voka - Kamer van Koophandel Limburg 
slaan de handen in elkaar om jongeren te verbinden die 
samen het verschil willen maken. Via drie inspiratieroutes 
‘leadership en ondernemen’, ‘creativiteit’ en ‘technologie’ 
komen jongeren in contact met succesvolle ondernemers, 
eigenzinnige creatievelingen én met elkaar. 

PXL-Voka Young & Strong biedt een jaarprogramma aan van 
inspirerende ontmoetingen met charismatische pioniers, 
enthousiaste technologieadepten en influencers.

Maar evenzeer boeiende connecties met andere 
gelijkgezinde durvers. Dit is hét netwerk voor bruisend 
jong talent met goesting om te ondernemen en hun 
talenten te ontwikkelen. Op het programma staan onder 
meer bootcamps, behind the scenes (bedrijfsbezoeken), 
workshops in het kader van zelfontplooiing. 

Met dit initiatief willen Hogeschool PXL en Voka jongeren 
stimuleren om te leren en te netwerken. Binnen het 
onderwijs worden al veel inspanningen geleverd, maar 
jongeren moeten ook gestimuleerd worden om leerkansen 
buiten de schoolmuren te benutten. Een ingesteldheid 
waarbij jongeren op de schoolbanken leren wat ze in hun 
latere loopbaan tot aan hun pensioen zullen uitvoeren, is 
niet meer van deze tijd. De snel evoluerende samenleving 
en arbeidsmarkt vraagt professionals die continu 
(levenslang) leren en samenwerken om het verschil te 
maken. PXL-Voka Young & Strong wil jongeren aanzetten 
om een lerende attitude aan te nemen die verder reikt dan 
een diploma.

Meer informatie over PXL-Voka Young & Strong en het 
activiteitenoverzicht vind je op www.youngandstrong.be.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
-  Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele 

competenties 
-  Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin
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RACE TO THE FUTURE

Corda Campus wordt op vrijdag 12 mei 2023 opnieuw het 
strijdtoneel van Race to the Future, een wedstrijd met MCU 
Cars, aangedreven door artificiële intelligentie (AI). Een 
initiatief van Corda Campus, PXL-Digital en PXL-Voka Young 
& Strong. 

In deze spectaculaire race nemen teams met een passie 
voor IT & technologie, studenten én bedrijven het 
tegen elkaar op. Bouw samen met jouw team de meest 
innovatieve AI-wagen en leg vervolgens het parcours van 
meer dan 300 meter af in een zo kort mogelijke tijd.

Worden jullie het snelste AI-team van Vlaanderen? Ready 
for action? GO!! Voor secundaire scholen is er ook een 
telegeleide manche. Tijdens de workshops krijgen zij al een 
kennismaking met de AI-technologie. Ontdek tijdens deze 
dag ook de Corda Campus en volg een les van PXL-Digital 
of breng een bezoek aan ons onderzoekscentrum AI-hub.

Doelgroep: Studenten en bedrijven nemen het 
tegen elkaar op, iedereen mag komen kijken en 
supporteren!

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
-  Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele 

competenties
-  Sleutelcompetenties 6: wiskunde, 

wetenschappen, technologie en STEM

Data/tijdstippen: 12 mei 2023, van 14.00 tot  
18.00 uur

Locatie: Corda Campus, Hasselt

Deelnameprijs: € 340 voor studententeams, € 500 
voor bedrijventeams, gratis voor supporters

Contact & inschrijven: Schrijf je in via  
info@youngandstrong.be

BOOTCAMP TECHNOLOGY

Een leerrijk, intensief technologiegedreven ‘bootcamp’ 
waarin je onder begeleiding van Makerspace-coördinator 
Tom je eigen technische skills leert ontdekken en 
ontwikkelen. Digital prototyping van a tot z, 3D-printen, 
lasercutten, technisch tekenen, solderen, een elektronisch 
design omzetten in een printplaatje voor een elektronisch 
gadget en nog veel meer. Je wordt voortdurend zelf aan het 
werk gezet. Onze Makerspace met z’n hoogtechnologische 
toestellen vormt een week lang jouw exclusieve ‘speel- en 
experimenteertuin’. Wij zijn er alvast klaar voor om je deze 
uitdaging tot in de toppen van je tenen te laten beleven. Jij 
ook?

Doelgroep: Voor jongeren van 14 tot 18 jaar met 
een gezonde interesse in
technologie en wetenschappen.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
-  Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM

Data/tijdstippen: 21 tot en met 25 augustus 2023 
van 09.00 tot 16.00 uur

Locatie: PXL-UHasselt Makerspace (Diepenbeek)

Deelnameprijs: € 110

Contact & inschrijven: www.youngandstrong.be - 
info@youngandstrong.be

BUSINESS, COMMUNICATION & MEDIA
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RECLAME WERKT ECHT! 

Kijk jij nog naar tv-spots? Lees jij advertenties in kranten of 
weekbladen? Nee? Dat is ook normaal. En nochtans werkt 
reclame. Hoe dat dit kan? Door creatief na te denken over 
hoe je reclame maakt. Door creatief te zijn in woord en beeld. 
Door op te vallen. Door anders dan anders te zijn. In deze 
workshop krijg je een overzicht van reclamecampagnes die 
echt werken én leer je zelf een reclamecampagne op poten 
zetten. Je kiest zelf waarvoor je reclame maakt. Na afloop 
testen we jouw reclamecampagne uit.

Doelgroep: voor leerlingen van de 3e graad van het 
secundair onderwijs.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 2: Nederlands
- Sleutelcompetentie 3: andere talen
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: bij jou op school of bij ons in Hogeschool 
PXL - PXL-Media & Tourism - Vildersstraat 5 -  
3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: herve.vandeweyer@pxl.be

TRENDS EN ONTWIKKELING 

In deze les maken leerlingen kennis met een aantal actuele 
trends en ontwikkelingen in de logistieke sector. Wat 
kunnen digitalisering en automatisering brengen en hoe 
ziet een circulaire keten eruit? Zijn termen als blockchain 
of artificiële intelligentie nog toekomstmuziek of is er 
snel noodzaak om met deze begrippen bekend te raken? 
Ook kijken we naar de invloed van deze ontwikkelingen 
op de kennis en vaardigheden die we nodig hebben als 
toekomstige logistieke professional. 

Aan de hand van een presentatie en lesvideo krijgen de 
leerlingen op een interactieve manier zicht op belangrijke 
trends en ontwikkelingen in de logistieke sector. 

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs met enige voorkennis van logistiek 

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 11: economische 

competenties

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Duur: ± 1uur

Locatie: op school of op de campus van PXL-
Business, Elfde-Liniestraat 26, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: luc.geukens@pxl.be

VIRO BEURS

Op deze beurs kunnen Limburgse oefenfirma’s elkaar 
ontmoeten om handel te drijven. Work-It-Easy, de oefenfirma 
van het departement PXL-Education, verwacht ook dit jaar 
een grote opkomst. Er zullen 50 oefenfirma’s deelnemen aan 
deze veelbelovende beurs, samen goed voor meer dan 500 
leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs.

Doelgroep: oefenfirma’s uit de derde graad 
secundair onderwijs, het volwassenen- en hoger 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele 

competenties
- Sleutelcompetentie 11: economische en 

financiële competenties
- Sleutelcompetentie 14: zelfbewustzijn
- Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin

Data/tijdstippen: maandag 21 november 2022 van 
10.00 tot 15.00 uur

Locatie: PXL-Education - Vildersstraat 5 - 3500 
Hasselt of online

Contact & inschrijven: Michelle Dewulf,  
michelle.dewulf@pxl.be

BUSINESS, COMMUNICATION & MEDIA
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ATELIERMOMENTEN

Voor groepjes van 6 tot 15 leerlingen: kom proeven van 
onze atelierwerking. Leerkrachten in een kunsthumaniora 
kunnen op aanvraag met groepjes leerlingen in de ateliers 
van PXL-MAD onder begeleiding van een docent of 
kunstenaar een namiddag met hun leerlingen werken. 
De ateliers Juweelontwerp, Schilderkunst, Vrije grafiek, 
Keramiek, Sculptuur & Installatie en Open Lab staan hier 
voor open. 

Doelgroep: derde graad secundair onderwijs 
leerlingen uit een kunsthumaniora met interesse in 
deze kunstateliers.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 16: cultureel bewustzijn

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: PXL-MAD - School of Arts, Campus Elfde 
Linie, Elfde-Liniestraat 25 (gebouw C), 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: Erwin Goegebeur - 
departementshoofd PXL-MAD School of Arts,  
+32 11 77 50 51, erwin.goegebeur@pxl.be,  
www.pxl-mad.be

FESTIVAL BIJWONEN BIJ PXL-MUSIC 

PXL-Music kan je het beste leren kennen door aanwezig 
te zijn op een van onze evenementen zoals het 
Vuurdoopfestival dat plaatsvindt in mei 2023. Meer 
informatie vind je terug op www.pxlmusic.be.

Creativity

CREATIVITY

© Tone Verswijvel
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GASTCOLLEGES GEURKUNST – SCHILDERKUNST 
– BEELDANALYSE – GRAFISCH ONTWERP – 
ACADEMISCH ONDERZOEK IN DE KUNSTEN … 

Docenten met een eigen artistieke praktijk en met naam en 
faam en vaak ook internationale ervaring zijn bereid om een 
gastles te geven aan derdegraads. Het gaat om docenten 
van PXL-MAD (bv. beeldanalyse), docenten/ontwerpers 
uit de afstudeerrichting Grafisch ontwerp en docenten-
kunstenaars uit de afstudeerrichting Juweelontwerp & 
edelsmeedkunst, Schilderkunst, Vrije grafiek, Sculptuur & 
Installatie, Keramiek, Open Lab (o.a. geurkunst). Wanneer 
de aanvraag het aanbod niet overstijgt, kan dit binnen de 
lesuren en in de leslokalen van de uitnodigende school/
college.

Doelgroep: derde graad (laatstejaars) aso/kso

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 16: cultureel bewustzijn

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: bij jou in de school of bij PXL-MAD 
- School of Arts, Campus Elfde Linie, Elfde- 
Liniestraat 25, (gebouw C), 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: Erwin Goegebeur - 
departementshoofd PXL-MAD School of Arts,  
+32 11 77 50 51, erwin.goegebeur@pxl.be,  
www.pxl-mad.be

RONDLEIDING IN PXL-MAD SCHOOL OF ARTS

Werking van de school: gesprekken met studenten en 
docenten. PXL-MAD voorziet rondleidingen in de school 
voor geïnteresseerde leerlingen, naast de bestaande 
infodagen en opendeur- of openlesdagen. Maak kennis met 
docenten, studenten, ateliers en studio’s.

Doelgroep: derde graad (laatstejaars) aso/kso met 
interesse voor een Master in de Beeldende kunsten

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 16: cultureel bewustzijn 

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: PXL-MAD - School of Arts, Campus Elfde 
Linie, Elfde-Liniestraat 25 (gebouw C), 3500 Hasselt.

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: Erwin Goegebeur - 
departementshoofd PXL-MAD School of Arts,  
+32 11 77 50 51, erwin.goegebeur@pxl.be,  
www.pxl-mad.be

PRESENTATIE PXL-MAD SCHOOL OF ARTS I.S.M. 
STUDENT EN/OF KUNSTENAAR 

Een docent of kunstenaar komt graag een presentatie 
geven over de verschillende afstudeerrichtingen binnen de 
opleiding Master in de Beeldende kunsten van PXL-MAD 
School of Arts. De presentatie duurt maximum één lesuur, 
meestal komt er ook een student Beeldende kunsten mee 
en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Doelgroep: derde graad (laatstejaars) aso/kso 
in het kader van oriëntering en informatie i.v.m. 
hoger onderwijs voor leerlingen van het secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 16: cultureel bewustzijn

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: bij jou op school of bij ons: PXL-MAD - 
School of Arts, Campus Elfde Linie, Elfde-Liniestraat 
25, gebouw C, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: Erwin Goegebeur - 
departementshoofd PXL-MAD School of Arts,  
+32 11 77 50 51, erwin.goegebeur@pxl.be,  
www.pxl-mad.be

MAD
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‘HANDS-ON REANIMATIETRAINING’ IN HET 
TRAUMA & LIFE SUPPORT CENTER 

Elk jaar krijgen ongeveer 13.000 Belgen een hartstilstand. 
Vaak gebeurt dit thuis, waar niet direct hulp voorhanden 
is. Minder dan één op tien van de slachtoffers overleeft dit. 
Dit is grotendeels te wijten aan onvoldoende kennis van de 
symptomen van een hartaanval en reanimatievaardigheden. 
Uit onderzoek blijkt dat bij onmiddellijke reanimatie de 
overlevingskansen verdubbelen of verdrievoudigen. 
Een bijkomend probleem is dat kennis en vaardigheden 
omtrent CPR (Cardio Pulmonaire Resuscitatie) afnemen 
vanaf 6 maanden na training waarbij de praktische skills 
sneller afnemen dan de opgedane kennis. Daarom is het 
van belang dat op regelmatige tijdstippen basiskennis en 
vaardigheden kunnen worden onderhouden.

Het Trauma & Life Support Center van Hogeschool PXL 
i.s.m. School Geneeskundige hulp van het PLOT is gelegen 
bij het departement PXL-Healthcare aan de Guffenslaan 
39 in Hasselt en biedt een uitgebreid gamma van EHBO- & 
simulatietrainingen voor zowel professionele als niet-
professionele hulpverleners, maar ook voor studenten en 
personeel uit het lager en secundair onderwijs. 

HEALTHCARE

HEALTHCARE

Doelgroep: voor leerlingen van het secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 1: lichamelijke & geestelijke 

gezondheid 

Data/tijdstippen: in overleg. De sessie duurt 2u.

Locatie: bij jou op school (regio Limburg) of in PXL-
Healthcare, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: vraag een vrijblijvende offerte aan

Contact & inschrijven: Stefan Knaepen,  
coördinator Trauma & Life Support Center PXL, 
011/77.52.37, Stefan.Knaepen@pxl.be,  
www.pxl.be/traumalifesupportcenter
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BEZOEK HET UNIVERSAL DESIGN WOONLABO

UD Woonlabo: een bruisend living lab voor zorgeloos 
wonen en verblijven in het hartje van Hasselt

Sinds 2008 bundelen Hogeschool PXL, de Universiteit 
Hasselt en INTER hun unieke expertise in het Universal 
Design Woonlabo gelegen in het hartje van Hasselt. 
Dit living lab is een unieke ontmoetingsplaats en een 
onderzoeks- en belevingscentrum waar zorgeloos wonen 
en verblijven voor iedereen werkelijkheid wordt. 

Het inspireert jong en oud met innovatieve producten, 
toepassingen en omgevingen die er ontworpen, getest en 
geoptimaliseerd worden. Je snuift er de sfeer op van prettig 
én zorgeloos wonen en verblijven, en ontdekt zelf slimme 
designoplossingen die levenslang, aanpasbaar en zelfstandig 
thuis wonen voor iedereen haalbaar én aangenaam maken. 
En dat mag je letterlijk nemen: voor jong en oud, voor nu 
én later, in iedere levensfase, met of zonder specifieke 
zorgnoden.

Universal design vormt dan ook het DNA van het UD 
Woonlabo en biedt je een totaalbeleving in een mooie, 
kwalitatieve en gebruiksvriendelijke omgeving met 
designproducten die bewoners op een positieve wijze 
ondersteunen in al hun handelingen en ervaringen van het 
dagelijkse leven.

Voor leerlingen en leerkrachten is het een erg krachtige 
leeromgeving om kennis te maken met de principes van 
Universal Design en Universal Design for Learning.

Doelgroep: voor leerlingen van het secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 7: burgerschap
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: UD Woonlabo - Guffenslaan 39 -  
3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis voor de eerste 100 
ingeschreven leerlingen 

Contact & inschrijven: Reinhilde Nelissen, 
praktijklector-projectmedewerker, +(32) 11 77 56 82 
Reinhilde.Nelissen@pxl.be

RSV- RELATIONELE EN SEKSUELE VORMING

Onze studenten Verpleegkunde en Vroedkunde ontwerpen 
samen met lector seksuologie, psychologie en counseling 
Sam Geuens een les op maat van jouw leerlingen. Mogelijke 
lesonderwerpen kunnen zijn: anticonceptie, grenzen en 
weerbaarheid, homoseksualiteit, menstruatie, penis, vagina 
en borsten, porno, puberteit, seks en de eerste keer, sexting, 
soa’s en hiv, … 

Doelgroep: voor leerlingen van de basisschool en 
het secundair onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 1: lichamelijke en geestelijke 

gezondheid
- Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele 

competenties
- Sleutelcompetentie 14: zelfbewustzijn

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: bij jou op school

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: lisbet.steegmans@pxl.be 

HEALTHCARE
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ARDUINO 

Deze razend populaire hardware met een van de grootste 
community’s laat toe om met een minimale kennis 
aan hard- en software een probleem op te lossen. Veel 
toepassingen zijn reeds beschikbaar op het internet en zijn 
gratis te downloaden.

In deze workshop gaan we aan de slag met een didactische 
Arduino-module die de PXL-opleiding Elektronica-ICT in 
eigen beheer ontwikkelde. Zo maak je op een interactieve 
manier kennis met de Arduino hard- én software en ga je er 
zelf mee aan de slag.

Doelgroep: derde graad secundair onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties 
- Sleutelcompetentie 13: leercompetentie

Maximum aantal deelnemers: 15

Duur: Halve dag (3 u)

Locatie: Corda Campus, Corda 3, Kempische 
Steenweg 293, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be 

BOUW JE EIGEN ELEKTRONICAGADGET

In deze workshop bouw je stapsgewijs je eigen 
elektronicagadget:

1. We starten met het solderen van de 
elektronicaonderdelen en het assembleren van het 
gadget.

2. Omdat de schakeling voorzien is van een 
microcontroller die ervoor gaat zorgen dat het gadget 
doet wat jullie vragen, gaan we deze microcontroller 
programmeren.

3. Als alles klaar is, komt het leukste: testen en kijken of het 
gadget werkt. Natuurlijk mag je je gadget meenemen 
om het thuis te laten zien.

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties 
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM 
- Sleutelcomptentie 13: leercompetentie

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: Corda Campus - Corda 3, Kempische 
Steenweg 293, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be 

IT & DIGITAL TRANSFORMATION

IT & DIGITAL TRANSFORMATION



20 | ACADEMIEJAAR 2022 - 2023 | Aanbod voor basisonderwijs & secundair onderwijs

CODERDOJO

Hou je van computers, games en zelf (leren) 
programmeren? Dan is CoderDojo helemaal iets voor jou! 
We leren je programmeren aan de hand van Scratch, App 
Inventor, Lego Mindstorms en Minecraft. Voor deelnemers 
vanaf 12 jaar voorzien we ook programmeren in Python.

CoderDojo Belgium organiseert gratis workshops (doe-
het-zelf lessen) voor jongens en meisjes van 7 tot 18 jaar. 
Een Dojo wordt volledig door vrijwilligers voorbereid en 
gegeven. Mentors begeleiden de jongeren. Ze leggen uit, 
doen voor, leren aan en stimuleren fantasie en creativiteit. 
Bij CoderDojo leer je gratis programmeren, door het vooral 
zelf te doen. CoderDojo heeft maar één regel: ‘Above all: 
be cool!’ Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL slaan de 
handen in elkaar en richten elke maand samen een Dojo in. 

Doelgroep: voor kinderen en jongeren tussen 7 en 
18 jaar

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties 
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 13: leercompetentie

Locatie: UHasselt en Hogeschool PXL organiseren 
CoderDojo om beurt. Universiteit Hasselt, Agoralaan 
- Gebouw D, 3590 Diepenbeek. Hogeschool PXL 
- Corda Campus - Gebouw 7, Kempische 
Steenweg 293, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: prof. dr. Frank Neven en 
prof. dr. Wim Lamotte - www.coderdojobelgium.be

CONFIGUREER EEN VEILIG NETWERK

Maak van een Raspberry Pi een hotspot waarmee je met 
de smartphone kunt verbinden. Met Wireshark kan je het 
netwerk analyseren en kijken hoe veilig het netwerk wel is. 
Verder maak je een veilige verbinding met andere gebruikers. 

Doelgroep: derde graad secundair onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 13: leercompetentie

Maximum aantal deelnemers: 15

Duur: halve dag (3 u)

Locatie: Corda Campus, Corda 3, Kempische 
Steenweg 293, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

INTERNET OF THINGS MET RASBERRY PI

Steeds meer dingen – auto’s, deurbellen, rookmelders, 
koelkasten, noem maar op – zijn via een ‘embedded systeem’ 
verbonden met het internet. Internet of Things (IoT) noemen 
we dat. Hoe werken die systemen en wat zijn de elementaire 
bouwstenen om een volwaardig IoT-device te maken? 
In deze workshop bouwen we een eerste IoT-device. We 
bouwen een koppeling tussen sociale media (internet) en 
een ‘thing’ met behulp van een Raspberry Pi-computertje. 
Dit alles doen we op een laagdrempelige manier. Alles is 
beschikbaar zodat je thuis - met je eigen Raspberry Pi – het 
werk kan voortzetten, als je dat wil. 

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcomptentie 13: leercompetentie

Duur: kan zowel halve dag (± 3 u, basis) als volle 
dag (± 6 u, diepgaander).

Data/tijdstippen: kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be

Locatie: Corda Campus - Corda 3, Kempische 
Steenweg 293, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

IT & DIGITAL TRANSFORMATION
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RASPBERRY PI’S FOR DUMMIES 

De Raspberry Pi is een populair, relatief goedkoop 
minicomputertje dat stilaan zijn weg vindt naar het secundair 
onderwijs. Alleen hebben veel leerkrachten en leerlingen 
moeite om er concreet mee aan de slag te gaan. 

Herkenbaar? Wel, dan is deze workshop iets voor jou. We 
bespreken de mogelijke toepassingen van een Raspberry Pi, 
kijken naar de technische mogelijkheden en zetten - stap 
voor stap - de eerste stappen in het programmeren ... 

Doelgroep: derde graad secundair onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM 
- Sleutelcompetentie 13: leercompetentie
 
Maximum aantal deelnemers: 15

Duur: halve dag (3 u)

Locatie: Corda Campus, Corda 3, Kempische 
Steenweg 293, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

SMART HOME MET LOXONE

In een smart home geniet je van optimaal comfort, lekker op 
maat. Sfeervolle ledverlichting? Audio all over the place? Een 
automatische, efficiënte sturing van je energieverbruik? Of 
extra beveiliging en security? Kan allemaal, door een Loxone-
installatie te configureren. En net dat leer je in deze ‘hands-
on’ workshop, for smarties only 😊.. 

Doelgroep: derde graad secundair onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid

Maximum aantal deelnemers: 10

Duur: halve dag (3 u)

Locatie: Corda Campus, Corda 3, Kempische 
Steenweg 293, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

IT & DIGITAL TRANSFORMATION
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EEN GLIMLACH IS EEN GESPREK ZONDER 
WOORDEN

Communicatie is meer dan woorden. Onderzoek toont 
aan dat de eerste 27 seconden doorslaggevend zijn voor 
een goede eerste indruk. Het is dus belangrijk om in te 
zetten op dit eerste cruciale contact. Hoe verwelkomen we 
onze gesprekspartner? Hoe winnen we het vertrouwen? 
Vergeten we niet te luisteren? In deze workshop ga je in een 
rollenspel snel aan de slag met de tips & tricks.

Doelgroep: voor leerlingen van de 3e graad van 
het secundair onderwijs (humane wetenschappen, 
sociale en technische wetenschappen)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele 

competenties
- Sleutelcompetentie 14: zelfbewustzijn

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: Hogeschool PXL - PXL-Social Work - 
Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: filip.giraldo@pxl.be 

HET ZIT TUSSEN DE OREN

Ons brein staat nooit stil. Elk moment van de dag en nacht 
verwerkt het een ontelbaar aantal impulsen en stuurt het 
ons lichaam aan. Wat we denken, voelen, dromen, wensen 
… het heeft een plaats in het gebied tussen onze oren. 
Hoe pakt ons brein dit aan? Hoe zorgen we voor een 
gezond en evenwichtig brein? Welke antwoorden biedt de 
psychologie?

Doelgroep: voor leerlingen van de 3e graad van 
het secundair onderwijs (humane wetenschappen, 
sociale en technische wetenschappen)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 1: lichamelijke en geestelijke 

gezondheid
- Sleutelcompetentie 14: zelfbewustzijn

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: Hogeschool PXL - PXL-Social Work - 
Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: filip.giraldo@pxl.be 

SOCIAL, POLITICS & LAW

SOCIAL, POLITICS & LAW
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SOCIAAL WERKER … EEN WARM HART EN EEN 
KOEL HOOFD

De sociaal werker zet met ‘ziel voor de stiel’ in op 
verbinding tussen mensen. In deze workshop ontdek je 
aan de hand van stellingen en discussies hoe sociaal werk 
bijdraagt tot een (h)echter samen leven. Je ervaart o.m. via 
inleefoefeningen hoe de kracht van de sociaal werker wordt 
bepaald door het eigen referentiekader. Hoe kleurt jouw bril 
je kijk op de ander en de wereld?

Doelgroep: voor leerlingen van de 3e graad van 
het secundair onderwijs (humane wetenschappen, 
sociale en technische wetenschappen)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele 

competenties
- Sleutelcompetentie 7: burgerschap
- Sleutelcompetentie 14: zelfbewustzijn

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: Hogeschool PXL - PXL-Social Work - 
Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: filip.giraldo@pxl.be 

RECHT OP RECHT

Iedereen aan en tot zijn rechten laten komen, als mens en 
burger. Dit is een belangrijk leidmotief van het sociaal werk. 
Maar zien we het bos nog door de bomen? Deze workshop 
biedt je een gids om het kluwen te ontwarren. Zo ga je o.m. 
aan de slag met enkele vragen uit het leven gegrepen en 
verken je de rechten en plichten van elke burger.

Doelgroep: voor leerlingen van de 3e graad van 
het secundair onderwijs (humane wetenschappen, 
sociale en technische wetenschappen)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 7: burgerschap
- Sleutelcompetentie 12: juridische competenties
- Sleutelcompetentie 14: zelfbewustzijn

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: Hogeschool PXL - PXL-Social Work - 
Vildersstraat 5 - 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: filip.giraldo@pxl.be 

SOCIAL, POLITICS & LAW
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AGRO-EN BIOTECHNOLOGIE - DOE DE 
DUURZAAMHEIDSCHECK!

Al eens gehoord van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties? Ver 
van je bed? Helemaal niet. Hoezo? Wel, rijd je met de auto 
of neem je de fiets? Douche je lang of kort? Gebruik je 
led of halogeen? In de duurzaamheidscheck zoeken onze 
studenten samen met jouw klas uit hoe je elke dag, zowel 
in je privé- als je toekomstig professioneel leven, werkt aan 
de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Of met andere 
woorden, hoe jijzelf mee helpt aan het beschermen van onze 
planeet en het welzijn van haar bewoners. Doen? Doen!

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 7: burgerschap
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid

Duur: 2 à 3 uur

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be 

AGRO-EN BIOTECHNOLOGIE - DNA UIT ALLES

Elk levend organisme heeft unieke eigenschappen die 
bepaald worden door het DNA in de cellen. DNA is overal in 
je directe omgeving, maar je ziet het niet omdat het nog in 
de cellen van de organismen opgesloten zit, en ja, ook omdat 
het zo klein is. Ben je nieuwsgierig of je zelf DNA uit een 
handjevol gras, een blokje vlees of een stuk fruit kan halen? 
Breng dan een stukje organisch materiaal naar keuze mee en 
laat onze DNA-extractiemethode erop los. Jullie gebruiken 
onze gespecialiseerde laboratoriumtoestellen om het DNA 
dat je isoleert te ‘wegen’ en ook zichtbaar te maken. We zijn 
er zeker van dat je dat ziet zitten! 

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs. Zeer geschikt voor richtingen met 
wetenschappen.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM

Max. aantal leerlingen per sessie: 20 leerlingen

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: alleen in het 2de semester 
(januari-juni). Kan op afspraak.

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be of 
evelyne.wirix@pxl.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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AGRO-EN BIOTECHNOLOGIE - DRONES4GREEN

Drones: voor sommigen misschien leuk speelgoed, maar 
voor de ‘groenmanagers’ van de toekomst ook hoe langer 
hoe meer een onmisbaar hulpinstrument. In deze workshop 
voer je – onder begeleiding – een dronevlucht uit boven 
het Diepenbeekse grasland in de buurt van onze PXL-
Green & Tech-campus. Zodra de beelden verwerkt zijn, 
voeren we metingen uit op de verzamelde data. Wat is de 
oppervlakte van het grasland? Hoe hoog zijn de struiken? 
Wat is de diameter van de boomkruinen? Al doende krijg je 
zo een beter zicht op de vele toepassingen van drones in de 
groensector. 

Doelgroep: leerlingen 3e graad secundair onderwijs 

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: alleen in het 2de semester 
(januari-juni). Kan op afspraak.

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

AGRO-EN BIOTECHNOLOGIE - EIWITTEWA?!

Eiwitten vormen een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse 
voeding. Je vindt ze in dierlijke producten als vlees, zuivel of 
eieren, maar de productie daarvan vraagt heel wat energie 
en water. Geen wonder dus dat Vlaanderen een ‘eiwitshift’ 
wil: meer plantaardige eiwitten, zoals peulvruchten. Veel 
duurzamer!

In deze workshop voeren we een moleculair-biologisch 
labo-experiment uit en schatten we het eiwitgehalte in 
algen en in eendenkroos, twee voorbeelden van de nieuwe 
generatie plantaardige eiwitbronnen. Daarna berekenen 
we hoeveel oppervlakte, energie en water er nodig is in 
vergelijking met vleesproductie. Dat het verschil groot is, valt 
al te raden. Hoe groot precies, dat leer je in de workshop ...

Doelgroep: leerlingen 3e graad secundair onderwijs 

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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AGRO-EN BIOTECHNOLOGIE - FIJN (S)TOF?!

Fijn stof is een actueel probleem in Vlaanderen en heeft heel 
wat gevolgen voor onze gezondheid. Volgens recente studies 
verliest elke Vlaming ongeveer één gezond levensjaar door 
contact met fijn stof. Bomen spelen een belangrijke rol om 
fijn stof uit de lucht te filteren. Wist je dat een gezonde boom 
evenveel fijn stof kan vastleggen als wordt geproduceerd 
door 10.000 autokilometers? In deze hands-on workshop 
gaan we hier dieper op in. We ontdekken waarom fijn stof 
schadelijk kan zijn voor de gezondheid en als kers op de 
taart trekken we de gezonde Diepenbeekse buitenlucht in 
en meten we de concentratie aan fijn stof op verschillende 
locaties. Fijn stof en fijne leerstof samengebald in een fijne 
workshop.

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs. Zeer geschikt voor richtingen met 
wetenschappen. 

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid

Duur: halve dag (3 à 4 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

AGRO-EN BIOTECHNOLOGIE - LEAN GOES 
GREEN

Ooit maakte Toyota furore met een nieuwe 
managementfilosofie: lean management. Die aanpak 
heeft intussen haar strepen verdiend in de industrie, in 
de bouw en tal van andere sectoren. Maar wat kan ‘lean 
management’ betekenen voor de groensector? In deze 
interactieve klasworkshop maken de leerlingen kennis met 
de principes van lean thinking aan de hand van een leuk 
LEGO®-spel. Zo leren ze al doende hoe sneller, slimmer en 
efficiënter gewerkt kan worden in de groensector zonder 
aan kwaliteit in te boeten.

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen,  

techniek en STEM
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid
- Sleutelcompetentie 13: Leercompetenties

Max. aantal leerlingen per sessie: 16 leerlingen

Duur: halve dag (3 à 4 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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AGRO-EN BIOTECHNOLOGIE - MACRO-
INVERTEWADDE?

Macro-invertebraten zijn kleine waterdiertjes die je nog met 
je blote oog kan zien, en ze zijn boeiender dan je denkt! 
Planten vertellen je vaak iets over de omgeving, maar 
deze kleine zwemmertjes leren ons ook hoe het met de 
waterkwaliteit gesteld is.

In deze workshop trekken we erop uit rond de campus in 
Diepenbeek. Durf jij het water in met het waadpak en vind 
jij de eerste waterpissebed of watervlo? Met zoekkaarten en 
de microscoop leer je de gevonden waterdieren herkennen 
en je komt ook te weten wat de link is met het milieu. Nuttig 
om nadien ook thuis of rond je school te proberen, niet?

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs. Geen speciale kleding vereist, maar 
gezien het buitengedeelte van de workshop is 
kleding naargelang het weer wel wenselijk.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid

Duur: halve dag (3 à 4 uur)

Data/tijdstippen: Bij voorkeur in het voorjaar.

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

AGRO-EN BIOTECHNOLOGIE - VIND HET VIRUS

In deze workshop gaan we de verspreiding van een 
infectieziekte nabootsen in de klas. Iedereen krijgt een 
buisje met zijn of haar ‘eigen’ gesimuleerde lichaamsvocht. 
Iemand uit de klas is ‘besmet’ met een virus, alleen weten 
we niet op voorhand wie. Jullie wisselen in verschillende 
stappen je lichaamsvochten uit, waardoor de besmetting 
zich in de klas verspreidt. Daarna gaan we met ELISA, een 
gespecialiseerde immunologische test, na wie er besmet 
is geraakt en - belangrijk! - wie de bron van de besmetting 
was. Aanvullend krijg je ook een beetje uitleg over de 
werking van het immuunsysteem en de werking van de 
ELISA-test.

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs. Zeer geschikt voor richtingen met 
wetenschappen.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 1: lichamelijke en geestelijke 

gezondheid
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 14: zelfbewustzijn

Max. aantal leerlingen per sessie: 20 leerlingen

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be of 
evelyne.wirix@pxl.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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BOUW - AAN DE SLAG MET AUTOCAD® 2023

Wie wil bouwen, heeft tekeningen nodig. In deze hands-
onworkshop ga je aan de slag met AutoCAD® 2023 en werk 
je een bouwplan uit voor een houten huisje. Aan de hand 
van de tekening snij je op een lasercutter de onderdelen van 
het huisje uit en zet je het in elkaar. 

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

BOUW - BETON TESTEN

Wie wil bouwen, heeft tekeningen nodig. In deze hands-
onworkshop ga je aan de slag met AutoCAD® 2023 en werk 
je een bouwplan uit voor een houten huisje. Aan de hand 
van de tekening snij je op een lasercutter de onderdelen van 
het huisje uit en zet je het in elkaar. 

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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BOUW - BUILDINGS & ENERGY 

Hoe kun je je schoolgebouw thermisch zo goed mogelijk 
isoleren? Hoe bereken je op een simpele manier de 
energieprestatie van een woning? Hoe kan zonnewering 
gebouwen wapenen tegen een toekomst van alsmaar 
extremere temperaturen? En als je het totale gewicht van 
alle leerlingen in je klas in CO2-uitstoot wil besparen, welke 
energieoplossingen zijn dan de meest efficiënte?

Het zijn slechts enkele vragen die je in deze ‘hands-
on’-workshop voorgeschoteld krijgt. Kleine demo’s, 
praktijkvragen en -toepassingen, een quiz en af en toe 
een minicompetitie tussen jou en je klasgenoten maken 
dat je je op het eind van de workshop een echte expert in 
bouwfysica en duurzame, energiezuinige bouwoplossingen 
mag noemen.

Doelgroep: deze workshop sluit aan op de 
eindtermen industriële wetenschappen in de derde 
graad secundair onderwijs, maar is ook interessant 
voor andere tso-richtingen (o.m. bouw- en 
houtkunde, bouwtechnieken)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 10: Duurzaamheid

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

BOUW - EEN POTJE SKETCHUP

SketchUp is een relatief eenvoudig en gebruiksvriendelijk 
3D-tekenprogramma dat vlot zijn weg vindt in de wereld 
van bouw en architectuur, naast AutoCAD en andere 
designsoftware. 

In deze workshop gaan we er onmiddellijk praktisch mee 
aan de slag. We uploaden een foto van jullie schoolgebouw 
in SketchUp en niet veel later is het aan jullie om – boven op 
die bestaande basisfoto – jullie droomschool te ontwerpen. 
Een nieuw bijgebouw? Een fietsentoren? Een klimmuur 
met ingebouwd tafelvoetbalspel op de speelplaats? Of een 
uitschuifbaar (groen)dak? Geen idee te gek of je krijgt het 
wel getekend in SketchUp ... The sketch is the limit!

Doelgroep: leerlingen 3e graad secundair 
onderwijs, bv. uit STEM-richtingen. De leerlingen 
nemen hun eigen laptop mee (geen speciale 
vereisten). De leerkracht bezorgt ons vooraf een 
kwaliteitsvolle digitale foto van het schoolgebouw 
waarop het perspectief en vluchtpunten te zien zijn. 

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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BOUW - LEAN BOUWEN: SLIMMER EN SNELLER

Bouwmethodes worden alsmaar geavanceerder, 
bouwmaterialen steeds duurzamer en digitalisering 
vindt haar weg naar de bouwsector. En toch duurt het in 
Vlaanderen gemiddeld anderhalf jaar voor een gemiddelde 
privéwoning opgeleverd wordt, terwijl enkel qua bouwtijd 
1.700 uur of snel gerekend 6 maanden nodig is. Dat 
kan beter en sneller, door lean te bouwen: slimmer en 
anders, maar niet noodzakelijk harder. In deze interactieve 
klasworkshop leren de leerlingen aan de hand van een 
leuk LEGO®-spel hoe je in de bouw aanzienlijke tijdwinst 
kan boeken zonder aan kwaliteit in te boeten. De bottom 
line kunnen we nu al verklappen: hoe gestructureerder 
en ordelijker je werkt, hoe sneller en efficiënter. Wie 
weet binnenkort ook goed nieuws voor je slaapkamer of 
toekomstige kot ...

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs 

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie wiskunde, wetenschappen,  

techniek en STEM
-  Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid
-  Sleutelcompetentie 13: Leercompetenties

Max. aantal leerlingen per sessie: 16 leerlingen

Duur: halve dag (± 3,5 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

BOUW - TOPOGRAFIE VOOR TOPPERS

Tijdens deze workshopdag krijgen jullie een ‘topclass’ in 
topografie, waarin theorie en praktijk naadloos in elkaar 
overgaan. Jullie leren alles over opmeettechnieken, van 
klassiek meten over waterpastoestellen tot totaalstations, 
gps-metingen en nog veel meer. Uiteraard worden jullie 
ook zelf aan het werk gezet: tijdens een praktische case 
leren jullie in de gezonde Diepenbeekse buitenlucht, 
gebruikmakend van de nieuwste professionele apparatuur, 
een gebouw uit te zetten.

Doelgroep: 3de graad technisch secundair 
onderwijs, met name voor de richtingen bouwkunde, 
bouwtechnieken, houtkunde, houttechnieken

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

techniek en STEM
- Sleutelcompetentie 9: ruimtelijk bewustzijn

Max. aantal leerlingen per sessie: 15 leerlingen

Duur: volle dag (± 6 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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ELEKTROMECHANICA – ANY WAY THE WIND 
BLOWS

Hoe werkt een windmolen precies? Welke types 
windmolens bestaan er? En welk rendement kan een 
windmolen halen? In deze workshop worden jullie in 
onze Makerspace zelf aan het werk gezet: jullie krijgen 
drie verschillende types windmolens onder jullie hoede en 
bepalen – vertrekkend van een aantal parameters – het 
meest optimale rendement.

Doelgroep: leerlingen 3e graad secundair onderwijs 
(aso, tso)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

techniek en STEM
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid 

Duur: halve dag (± 2,5 à 3 uur)

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: Makerspace @ PXL/UHasselt, Agoralaan – 
Gebouw H, 3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: stuur een mailtje naar 
makerspace@pxluhasselt.be

ELEKTROMECHANICA – LEAN ENGINEERING 
GAME

Hoe kan een producent zijn machinepark en 
productieprocessen zo efficiënt mogelijk op elkaar 
afstemmen? Die kernvraag staat centraal in een simulatiespel 
waar we met behulp van LEGO® aan de slag gaan en de 
‘lean’ 5S-methodiek grondig leren kennen en toepassen. 
Achteraf reflecteren we hoe deze methodiek ook in een 
schoolcontext tijdswinst oplevert en efficiëntie bevordert.

Doelgroep: leerlingen 3e graad secundair 
onderwijs. Zeer geschikt voor tso, bv. industriële 
wetenschappen, elektromechanica, mechanica, 
elektriciteit, onderhoud, enz.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

techniek en STEM
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid

Max. aantal leerlingen per sessie: 15 leerlingen

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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ELEKTROMECHANICA - PRINT JE EIGEN HOOFD 

De ontwikkeling van 3D-printers is tegenwoordig booming 
business. Met een 3D-scanner en een 3D-printer kun je 
niet alleen een vorm digitaal bewerken, maar die vorm 
ook - laagje per laagje - printen. Hoe nauwkeuriger de 
3D-tekening, hoe beter het resultaat. De techniek wordt nu 
al toegepast in de industrie, architectuur en geneeskunde: 
van maquettes in plastic tot een nieuwe hartklep. Ingenieurs 
zijn er zelfs al in geslaagd om met eetbare materialen zoals 
chocolade, kaas of pasta te printen. Over enkele jaren print je 
thuis kleine voorwerpen zoals fotokaders, juwelen, schoenen 
of wie weet je eigen miniatuurhoofd. 3D-printers zijn perfect 
om kleine onderdelen of gadgets te printen en dat gaan we 
dan ook doen. Duik met je klas mee ons 3D Lab in! Jullie 
bepalen mee wat er gescand en geprint wordt en worden 
onder begeleiding aan het werk gezet ...

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs. Zeer geschikt voor richtingen met 
wetenschappen.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM

Max. aantal leerlingen per sessie: 12 leerlingen

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

ELEKTROMECHANICA - PRODUCTION 
MANAGEMENT GAME 

Aan de hand van een productiespel leren leerlingen wat 
kwaliteitsvol en efficiënt produceren inhoudt, met ‘overall 
equipment efficiency’ als leidraad. Ze leren wat industrie 4.0 
is en al spelend komen ze in contact met productiedata, 
planning, taakverdeling en teammanagement, onderhoud, 
werkstroom- en kostenbeheersing, enz. De winnaars krijgen 
(behalve een pluim op hun hoed) de titel van Production 
Management Top Team.

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs. Zeer geschikt voor richtingen met 
wetenschappen.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
-  Sleutelcompetentie 6: wetenschappen, wiskunde, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 10: Duurzaamheid
- Sleutelcompetentie 11: economische  

competenties
- Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin

Max. aantal leerlingen per sessie: 15 leerlingen

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

GREEN & TECH
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ELEKTROMECHANICA - SMART GRID ENERGY 
GAME

In deze interactieve klasworkshop nemen de leerlingen 
het tegen elkaar op in een energiemanagement-game. 
Ze stellen een gesimuleerd mini-elektriciteitsnetwerk 
zo af dat de juiste hoeveelheid elektriciteit op het juiste 
moment wordt opgewerkt, zodat er geen gevaar is voor 
een black-out van het systeem. Aan de hand van realtime 
gridparameters krijgen de leerlingen een realistische, 
genuanceerde kijk op groene stroom. De leerling die de 
plc, stoommachine, zonnepanelen, windmolentjes e.d. het 
meest energie-efficiënt weet af te stellen, wint de wedstrijd 
en verdient The Smartest Grid Award!

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs. Zeer geschikt voor tso, bv. industriële 
wetenschappen, elektromechanica, enz.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid

Max. aantal leerlingen per sessie: 12 leerlingen

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

GREEN & TECH

ELEKTROMECHANICA - SUSTAINABLE 
INNOVATION

Hoe ontsnap je aan een ecologische ramp in het 
jaar 2080? Met die apocalyptische vraag stappen de 
leerlingen in groepjes van 4 à 5 onze PXL-Green & Tech-
escaperoom binnen. De ‘challenge’: hun breincellen, 
redeneervaardigheden en kennis over duurzame 
technologie en innovatie inzetten om de wereld te 
redden. Staan verder ook nog op het menu (als de 
leerlingen uit de escaperoom geraken tenminste :-)): korte 
praktijkopdrachten waarin o.m. augmented en virtual reality, 
hernieuwbare energie, duurzaamheid, de ‘sustainable 
development goals’ (SDG’s) en maaktechnologie centraal 
staan. Durven jullie de uitdaging aan?

Doelgroep: leerlingen 3e graad secundair 
onderwijs. Zeer geschikt voor leerlingen uit STEM-
richtingen. Opmerking: deze workshop bestaat uit 
een rotatiesysteem van opdrachten, waarbij ook de 
begeleidende leerkracht een actieve rol toebedeeld 
krijgt.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
-  Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
-  Sleutelcompetentie duurzaamheid
- Sleutelcompetentie wetenschappen, wiskunde,  

technologie en STEM

Max. aantal leerlingen per sessie: 15 leerlingen

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be
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ELEKTROMECHANICA - VERSE LUCHT 

Tegenwoordig wordt elke woning zeer luchtdicht 
gebouwd, zo luchtdicht dat er nog maar weinig verse 
lucht tot bij de bewoners komt. Logisch gevolg: voor 
nieuwbouwwoningen vanaf 2006 is een minimaal 
ventilatiesysteem verplicht. Tijdens deze workshop leer je 
een eenvoudig ventilatiesysteem opbouwen. Je leert dat 
een snijmachine voor het snijden van metalen kanalen snel 
tot een bruikbaar resultaat leidt. Om ervoor te zorgen dat 
de installatie correct werkt, leer je tot slot ook hoe je de 
juiste metingen kan uitvoeren. 

Doelgroep: leerlingen 3de graad secundair 
onderwijs. Zeer geschikt voor richtingen met 
wetenschappen.

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

techniek en STEM 
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid

Max. aantal leerlingen per sessie: 12 leerlingen

Duur: halve dag (± 3 uur)

Data/tijdstippen: tijdens het tweede semester

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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WAAR TECHNISCHE DROMEN WERKELIJKHEID 
WORDEN

Experimenteer je graag met nieuwe technologieën? 
Creëer je graag nieuwe zaken met je eigen persoonlijke 
touch? Heb je voor een project op school of thuis (of voor 
een geïntegreerde proef (GIP)) nood aan een degelijke 
lasercutter, 3D-printer/scanner, pcb-frees of een ander 
toestel, en weet je niet goed waarnaartoe? Wel, dan is 
Makerspace @ PXL/UHasselt the place to be!

Makerspace @ PXL/UHasselt is een laagdrempelig, open, 
multidisciplinair, technologisch ‘maaklabo’. Iedereen is 
welkom: jong en oud, mét of zonder directe link met 
hogeschool en universiteit. Je krijgt technisch advies en 
ondersteuning op maat en als je een machine gebruikt, dan 
betaal je uitsluitend voor materiaal- en productiekosten. 
Dus, voor dat volgende technische project dat nu al in je 
hoofd zit: spring zeker een keer binnen!

Zin in een virtuele tour? Scan de QR-code en bezoek ons 
labo digitaal.

Data/tijdstippen: Open op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 09u00 tot 17u00.  
Check wel vooraf eventuele reservaties op  
www.makerspacepxluhasselt.be (kalender onder 
‘toegang’)

Locatie: Makerspace @ PXL/UHasselt, Agoralaan – 
Gebouw H, 3590 Diepenbeek (1e verdieping)

Contact & inschrijven: Tom De Weyer, 
makerspace@pxluhasselt.be, +32 11 77 54 96

MAKERSPACE @ PXL/UHASSELT
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PXL STEM ACADEMY
Onze PXL STEM Academy biedt STEM-workshops aan voor scholen en voor vrije tijd.

Een sportclub of een muziek- of kunstacademie: het zijn maar enkele plaatsen waar kinderen en jongeren hun talenten 
vandaag de dag ten volle kunnen ontplooien. 

Voor kinderen en jongeren met technische talenten en interesses biedt PXL STEM Academy een boeiende creatieve hotspot. 
Via een breed en vernieuwend aanbod zullen meisjes en jongens vanaf 4 jaar uitgedaagd worden om te denken, te doen en 
te ervaren in de wondere wereld van de moderne technologie en wetenschap.

STEM ACADEMY

WIJ HELPEN STEM-TALENT 

ONTWIKKELEN VIA:

• schoolse activiteiten bij jou op school of bij 

ons in de PXL STEM Academy

• vrije tijd aanbod in jouw school of bij ons

• vakantiekampen in jouw school of bij ons

• vorming voor leraren met de mogelijkheid 

om materiaal te ontlenen

• samenwerking met bedrijven - inclusief 

bedrijfsbezoek?

Meer informatie, reservaties of partnership: 

www.pxl-stem-academy.be

En volg ons op facebook.com/

PXLSTEMAcademy
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STEM ACADEMY

DATUM WORKSHOPS PXL STEM ACADEMY DOELGROEP EN KOPPELING 
EINDTERMEN

6/10/2022
09u00-12u00

LASER

Heb je interesse in nieuwe technologieën, maar weet je niet 
hoe je ze in de klas kan toepassen? Schrijf je dan in voor deze 
opleiding! 

Wij maken jou wegwijs in het makerproces: van idee tot 
eindproduct. We doorlopen de mogelijkheden van het 
programma en zorgen ervoor dat je op het einde van de 
opleiding zelfstandig een naamkaartje, dobbelsteen of puzzel 
kan laseren! 

Na afloop van de workshop mag je gratis een week het 
materiaal huren om bij jou in de les te gebruiken (excl. 
verbruiksmaterialen)! 

3de graad lager onderwijs + 
1ste graad secundair onderwijs 

Koppeling aan ET lager 
onderwijs Techniek:
2.1, 2.2, 2.8, 2.9
ICT: 5

Sleutelcompetenties 
- 4 Digitale competenties
- 6 Sleutelcompetentie 
wiskunde,  
 wetenschappen,  
 technologie en STEM

6/10/2022
13u00-16u00

3D-PRINTEN

Heb je interesse in nieuwe technologieën, maar weet je niet 
hoe je ze in de klas kan toepassen? Schrijf je dan in voor deze 
opleiding! 

Wij doorlopen het gehele makerproces zodat jij ook aan jouw 
leerlingen kan uitleggen hoe zij zelf een pion of naamkaartje 
kunnen 3D-printen. 

Na afloop van de workshop mag je gratis een week het materiaal 
huren om bij jou in de les te gebruiken!

3de graad lager onderwijs + 
1ste graad secundair onderwijs 

Koppeling aan ET lager 
onderwijs, Techniek:
2.1, 2.2, 2.8, 2.9
ICT: 5

Sleutelcompetenties 
- 4 Digitale competenties
- 6 Sleutelcompetentie 

wiskunde, wetenschappen,  
technologie en STEM

8/11/2022
09u00-12u00

ONDERWIJSROBOTS VOOR HET KLEUTER- EN 1STE + 2DE 
GRAAD LAGER ONDERWIJS

Leer robotgewijs met onze onwijs leuke robots! Met deze 
hulpmiddelen breng je leerlingen makkelijker in contact met 
onmisbare 21ste eeuwse vaardigheden.

Robots zoals de mTiny (voor de allerkleinsten) en de Codey 
Rockey (voor de íets groteren) leren kinderen wat programmeren 
is en hoe je moet denken als een robot. 

De mTiny is een kleine pandarobot waar kinderen leren 
programmeren aan de hand van een puzzelmat met een verhaal. 
Je kan echter nog veel meer! Golfen, racen, muziek maken, … 
Ontdek alle mogelijkheden tijdens deze opleiding! 
Codey Rockey is de ideale robot voor leerlingen die al kunnen 
lezen. Je programmeert Codey met een app zodat hij kan 
bewegen, een animatie kan afspelen en nog veel meer! Handig 
aan Codey zijn de sensoren die je kan instellen om bijvoorbeeld 
een parcours af te leggen of om zelf te stoppen voor een 
obstakel! 

Na afloop van de workshop mag je de robots gedurende één 
week gratis inzetten in jouw klas!

kleuter & 1ste + 2de graad 
lager onderwijs 

Koppeling aan ET lager 
onderwijs
21-eeuwse vaardigheden
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DATUM WORKSHOPS PXL STEM ACADEMY DOELGROEP EN KOPPELING 
EINDTERMEN

8/11/2022
13u00-16u00

ONDERWIJSROBOTS VOOR DE 3DE GRAAD LAGER EN 1STE 
GRAAD SECUNDAIR

Leer robotgewijs met onze onwijs leuke robots! Met deze 
hulpmiddelen breng je leerlingen makkelijker in contact met 
onmisbare 21ste eeuwse vaardigheden.

Tijdens deze opleiding gaan we aan de slag met onder andere 
Codey Rockey en Mbot van Makeblock. Deze robots zijn 
eenvoudig te programmeren via de Makeblock applicatie. Ze 
bezitten ook sensoren zodat we de robots nog slimmer kunnen 
maken! Zo kan je de robots een lijn laten volgen, automatisch 
laten stoppen voor obstakels of een parcours laten afleggen in 
het klaslokaal! 

Na afloop van de workshop mag je de robots gedurende één 
week gratis inzetten in jouw klas!

3de graad lager onderwijs + 
1ste graad secundair onderwijs 

Koppeling aan ET lager 
onderwijs
21-eeuwse vaardigheden 

Sleutelcompetenties 
- 4 Digitale competenties
- 6 Sleutelcompetentie 

wiskunde, wetenschappen, 
technologie en STEM

31/01/2023
09u00-12u00

SCRATCH

Wil jij graag je leerlingen kennis laten maken met 
programmeren? Schrijf je dan in voor deze Scratch opleiding!

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de verschillende 
mogelijkheden binnen Scratch. We beginnen makkelijk en 
bouwen gradueel op zodat je op het einde van de workshop 
een goed zicht hebt over hoe een spel of een interactief verhaal 
werkt binnen de Scratch programmeertaal! 

Na afloop van de workshop krijg je onze handleiding mee zodat 
je altijd kan terugvallen op onze voorbeelden. Indien nodig kan 
je bij ons ook gratis laptops uitlenen gedurende een week na het 
volgen van de opleiding.

3de graad lager onderwijs + 
1ste graad secundair onderwijs 

Koppeling aan ET lager 
onderwijs
ICT 5 en computation denken

Computationeel 
denken Koppeling aan 
sleutelcompetenties
- 4 Digitale competenties
- 6 Sleutelcompetentie 

wiskunde, wetenschappen, 
technologie en STEM

31/01/2023
13u00-16u00

SENSORISCH WERKEN

In ons moderne leven zijn ze alom aanwezig: in onze auto’s 
en smartphones zijn sensoren zeker niet meer weg te denken. 
Welke soorten sensoren bestaan er eigenlijk allemaal? Hoe 
kunnen we die sensoren inzetten om ons dagelijkse leven 
makkelijker of veiliger te maken? 

We gebruiken tijdens deze opleiding sensoren en robots van 
Makeblock om het probleemoplossend vermogen van de 
leerlingen op de proef te stellen. Wij stellen het materiaal en de 
bijbehorende programma’s aan jullie voor zodat je er zelf mee 
aan de slag kan na de opleiding. 

Het materiaal mag je na het bijwonen van de opleiding één week 
gratis uitlenen om te gebruiken in je klaslokaal!

3de graad lager onderwijs + 
1ste graad secundair onderwijs 

Koppeling aan ET lager 
onderwijs
Techniek: 2.1, 2.2, 2.8, 2.9
ICT: 5

Sleutelcompetenties 
4, 6, 10 

14/03/2023
09u00-12u00

CYBER PI 

Zijn je leerlingen het beu om zelf de planten water te 
geven? Willen ze hun eigen CO

2
-alarm maken? Laat ze hun 

programmeertalent ontdekken met de Cyber Pi kit! 

Met deze kit hebben leerlingen toegang tot een heel gamma aan 
sensoren, motoren en LED-strips om zelf aan de slag te gaan. 
We vertrekken vanuit casussen waarbij leerlingen hun creativiteit, 
probleemoplossend vermogen en programmeertalent uit de kast 
mogen halen! 

Na afloop van de workshop mag je gratis gedurende één week 
van het materiaal gebruik maken in jouw klas!

1ste graad secundair + 2de 
graad secundair 

Sleutelcompetenties 
- 4 Digitale competenties
- 6 Sleutelcompetentie 

wiskunde, wetenschappen, 
technologie en STEM

- 10 Duurzaamheid
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DATUM WORKSHOPS PXL STEM ACADEMY DOELGROEP EN KOPPELING 
EINDTERMEN

14/03/2023
13u00-16u00

DE ROBOTBUTLER - JAMES 

Je komt thuis van een zware training, het is ondertussen al laat 
en je besluit om even in de zetel te gaan zitten. Ineens krijg je zin 
in een blikje fris uit de koelkast … maar dan moet je nog helemaal 
opstaan en naar de keuken wandelen. Zou het niet handig zijn 
als je op dat moment een robotbutler had? 

Daarom leren wij jou hoe je James, jouw persoonlijke 
robotbutler, instelt en programmeert! Hij kan misschien geen 
koelkast openen, maar met verschillende slimme sensoren en 
een touchscreen leidt hij wel mensen rond in jouw woning of 
klas! Je kan James ook vragen stellen of zelf besturen met jouw 
smart device. Op deze manier kan James wel vracht vervoeren 
indien je je eigen transportmiddel ontwikkelt.

Na afloop van de workshop mag je gratis gedurende één week 
van James gebruik maken in jouw klas!

2de + 3de graad secundair 

Sleutelcompetenties 
- 4 Digitale competenties
- 6 Sleutelcompetentie 

wiskunde, wetenschappen, 
technologie en STEM

4/05/2023
09u00-12u00

COMPUTATIONEEL DENKEN 

Denken zoals een computer, hoe doe je dat? Op deze vraag krijg 
je een antwoord tijdens onze opleiding computationeel denken. 
Hoe groter de rol van computers in ons dagelijks leven, hoe 
belangrijker het is dat we kunnen denken zoals een computer: 
grotere taken opdelen in meerdere kleine taken, stapsgewijs 
denken en logisch denken zijn hierbij onmisbaar. 

We gebruiken zowel verschillende didactische tools (zoals 
Sixbricks of programmeermatten) als alledaagse objecten om 
computationeel denken aan te brengen. 

Na afloop van de workshop mag je alle gebruikte materialen 
gratis gedurende één week meenemen naar jouw klas!

Lager onderwijs 

Koppeling aan ET lager 
onderwijs
Computationeel denken

4/05/2023
13u00-16u00

KODU GAME LAB 

Veel leerlingen zijn fervente gamers, maar weten ze ook welke 
vakgebieden van toepassing zijn bij het maken van een game? 

In deze opleiding gaan we aan de slag met het programma ‘Kodu 
Game Lab’ om de basis van game/level design en programmeren 
bij te brengen. We overlopen eerst hoe het programma werkt 
en welke tools we tot onze beschikking hebben. Na een 
introductie in het programmeren, laten we jullie zelf creatief en 
probleemoplossend denken over een eigen level. 

Zit jouw klas vol met enthousiast gametalent? Schrijf je dan 
in voor deze opleiding! Indien nodig kan je bij ons ook gratis 
laptops uitlenen gedurende een week na het volgen van de 
opleiding.

3de graad lager onderwijs + 
1ste graad secundair onderwijs

Sleutelcompetenties 
- 4 Digitale competenties
- 6 Sleutelcompetentie 

wiskunde, wetenschappen, 
technologie en STEM

Koppeling aan ET lager 
onderwijs
Computationeel denken

Locatie: PXL STEM Academy, Kempische Kaai 85, 
3500 Hasselt

Contact & inschrijven: www.pxl-stem-academy.be, 
stem-academy@pxl.be, +32 11 77 57 62STEM ACADEMY
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AANBOD VOOR JOUW 
LAATSTE JAARSLEERLINGEN 
SECUNDAIR ONDERWIJS

HULP BIJ HUN STUDIEKEUZE
DEZE WORKSHOP KAN GEKOPPELD WORDEN 
AAN DE SLEUTELCOMPETENTIE(S):

- Sleutelcompetentie 14: zelfbewustzijn
- Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin

STUDIE 
KIEZEN
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 STAP 1: IK WIL KIEZEN!
Besef dat je een keuze moet maken!
➤ Ben je bereid om tijd te investeren?
➤ Motiveer jezelf om een goede keuze te maken.

TIPS:
➤ Ga eens naar een infodag om je interesse aan te wakkeren.
➤ Praat met leeftijdsgenoten die bezig zijn met hun studiekeuze.
➤ Maak een overzicht met wat je al gedaan hebt en wat je hieruit 

geleerd hebt.

 STAP 2: IK KEN MEZELF!
Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk?
➤ Interesses: Wat vind ik leuk, interessant?
➤ Vaardigheden: Wat kan ik (niet) goed?
➤ Normen en waarden: Wat vind ik belangrijk in het leven?
➤ Persoonlijkheidskenmerken: Wat zijn mijn belangrijke karakter-
 eigenschappen?
➤ Studiemethode: Hoe studeer ik?

Het is erg belangrijk om een realistisch beeld van jezelf te hebben! 
Zowel je sterke als je minder sterke punten moet je in kaart brengen.

TIPS:
➤ Interesses:
 • Vul de I-Prefer-test in. (www.onderwijskiezer.be/iprefer)
 • Vul de ICARES-test in. (www.icares.nl)
 • Maak een lijstje met dingen die je wel/niet interesseren.
➤ Vaardigheden:
 • Maak een lijstje met dingen die je wel/niet goed kan.
 •  Vergelijk dit lijstje met dat van je interesses.
➤ Normen en waarden: 
 • Denk eens na over je toekomst. 
 • Wat wil je bereiken binnen 5/10/15 jaar?
➤ Persoonlijkheidskenmerken:
 • Noteer vijf karaktereigenschappen die jou typeren 
  (bv. vriendelijk, extravert, ordelijk, ...).
 • Vraag ook je ouders / vrienden / … om dit te doen en bespreek  

 gelijkenissen/verschillen.
➤ Studiemethode:
 • Vul de I-Study in. (www.onderwijskiezer.be/istudy) 
 • Welke manieren van onderwijzen liggen jou het meeste? 

 Theoretische vakken of praktische vakken? Wil je graag veel  
 stage?

 STAP 3: IK VERKEN HET AANBOD!
Hoe ziet het hoger onderwijs eruit?
➤ Ken je de structuur van het HO?
➤ Welke opleidingen/beroepen bestaan er?
➤ Welke onderwijsinstellingen bestaan er?

TIPS:
➤ www.onderwijskiezer.be:
 • Verken de structuur van het hoger onderwijs.
 • Scroll eens door de opleidingen.
➤ Ga naar de SID-in-beurs.
➤ Ga naar opendeur- en openlesdagen.
➤ Ga een gesprek aan met iemand die de opleiding volgt of een 

job uitoefent in de sector.

Interessante links: www.pxl.be/infodagen
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BEGELEIDING NODIG?
Surf naarwww.pxl.be/studiekeuze

 STAP 4: IK ONDERZOEK ENKELE OPLEIDINGEN
Wat houden je voorkeursopleidingen precies in?
➤ Waar wordt de opleiding aangeboden?
➤ Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?
➤ Zijn er stages? Hoeveel en wanneer?
➤ Hoe vaak heb je examens per jaar?
➤ Wat zijn de mogelijkheden om verder te studeren?
➤ Welke beroepen kan je uitoefenen als je het diploma behaalt?
➤ ...

Interessante links:  
www.pxl.be/openlesdagen
www.pxl.be/minicolleges
www.youtube.com/user/HogeschoolPXL
https://studiegids.pxl.be/

Beperk je tot maximum 5 opleidingen bij het verzamelen van diep-
gaande informatie.

TIPS:
➤ Probeer elke vraag te beantwoorden voor elk van de 
 opleidingen, zodat je ze goed kan vergelijken nadien.
➤ Het keuzerooster kan je helpen om verschillende opleidingen 

te vergelijken. Je vindt het keuzerooster op 
 www.onderwijskiezer.be
➤ Zoek vacatures om een idee te krijgen van de 
 jobmogelijkheden.

 STAP 5: IK BEREID ME VOOR OP MIJN KEUZE
Heb ik voldoende informatie om te kiezen?
➤ Tussen welke opleidingen twijfel je nog?
➤ Past de opleiding bij jou?

TIPS:
➤ Maak een lijstje van voor- en nadelen per opleiding.
➤ Maak een koppeling tussen de overgebleven opleidingen en je 

eigen interesses, vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken. 
Kijk welke opleiding de beste match vormt en maak je keuze.

 STAP 6: IK GA MET MIJN KEUZE AAN DE SLAG
Maak een to-do-lijstje om de opleiding te starten.

TIPS:
➤ Zoek volgende dingen op: 
 •  Is er een toelatingsexamen/-proef?
 •  Heb je bepaalde voorkennis nodig? 
 •  Wat is de inschrijvingsprocedure? 
 •  Hoe zit het met een studiebeurs?
 •  Heb je specifieke ondersteuning nodig?
 •  Ga je op kot? 
 •  Hoe zit het met vervoer van en naar school?
 •  Wat zijn ontspanningsmogelijkheden?

DINSDAG 25 OKTOBER 2022 proefdag (inschrijving via 
 secundaire school)

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022 infoavond
Campus Elfde-Linie  Hasselt

DONDERDAG 2 MAART 2023 proefdag (inschrijving via 
 secundaire school)

DINSDAG 25 OKTOBER 2022 infodag
alle campussen

WOENSDAG 22 MAART 2023 openlesdag

ZATERDAG 22 APRIL 2023 infodag
alle campussen

WOENSDAG 10 MEI 2023 openlesdag

DINSDAG 4 JULI 2023 infodag
alle campussen

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2023 infodag
Campus Elfde-Linie  Hasselt
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EÉN-OP-ÉÉN GESPREK OVER ‘IK WEET NOG NIET 
WAT IK WIL STUDEREN’

Je leerling twijfelt nog tussen enkele mogelijke 
opleidingen, of je leerling weet niet of een graduaats-, 
bachelor- of masteropleiding het best bij hem/
haar zou passen? Je leerling ziet door de bomen het 
bos niet meer en krijgt geen helder beeld van alle 
opleidingsmogelijkheden? Je leerling twijfelt of de 
opleiding in het secundair geschikt is voor studie waarmee 
hij/zij wil beginnen? Of je leerling wil gewoon eens 
babbelen met iemand over studiekeuze? 

Boek dan een verkennend gesprek met Jos Veijfeijken of 
Elke Martens van Hogeschool PXL. Je kan ons vrijblijvend 
al je vragen voorleggen, naar keuze online of in Campus 
Elfde Linie. Merken we dat je meer ondersteuning nodig 
hebt bij het maken van je keuze, dan verwijzen we je 
leerling naar een van onze workshops of een gesprek bij 
een van onze studiekeuzebegeleiders.

Interesse? Neem gerust contact op en leg een moment 
vast!

Jos Veijfeijken
jos.veijfeijken@pxl.be
Tel +32 497 37 28 05

Elke Martens
elke.martens@pxl.be
Tel +32 484 351 873

ONLINE WEBINAR VOOR OUDERS

Jouw zoon/dochter zal dit jaar een bewuste keuze maken 
die bij hem/haar past. En wat is daarbij je rol als ouder? 
Hoe praat ik met mijn zoon/dochter over het maken van 
een studiekeuze? 

Op deze en andere vragen geven we op maandag 
3 oktober om 20u een antwoord. 

Tijdens deze online webinar geven we een korte 
presentatie en krijg je de mogelijkheid om vragen te 
stellen. 

Meer informatie: 
Elke Martens, relatiebeheerder secundair onderwijs 
Hogeschool PXL, elke.martens@pxl.be

WORKSHOPS STUDIEKEUZE 

Keuzes maken is een deel van het leven. Elke dag 
maken we veel keuzes. Sommige keuzes hebben een 
grote invloed op het leven. Studiekeuze is daar één van. 
Velen vinden het echter lastig om deze keuze te maken. 
Hogeschool PXL wil je daarom graag op weg helpen aan 
de hand van een gratis workshopreeks.

Neem een kijkje op www.pxl.be/studiekeuze
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INFOMOMENTEN VOOR 
STUDIEKIEZERS

INFODAGEN

Een ideale manier om een beeld te krijgen van een opleiding 
en een hogeschool is zonder twijfel om ze ter plaatse te 
bezoeken. Tijdens de infodagen krijgen jouw leerlingen en 
hun ouders uitgebreid de mogelijkheid om te spreken met de 
opleidingshoofden en docenten/lectoren van de opleidingen 
van hun keuze. Maar ook voor de studiekeuzebegeleiders 
van jouw school is het een perfecte gelegenheid om 
de hogeschool en haar opleidingen te leren kennen, de 
gebruikte cursussen en materialen in te kijken en een kijkje te 
nemen in de lokalen.

•  Zaterdag 10 september 2022 
 van 09.00 tot 14.00 uur
•  Woensdag 23 november 2022 
 van 18.00 tot 21.00 uur
•  Zaterdag 11 maart 2023 
 van 10.00 tot 14.00 uur
•  Zaterdag 22 april 2023 
 van 10.00 tot 14.00 uur
•  Dinsdag 4 juli 2023 
 van 15.00 tot 20.00 uur
•  Zaterdag 9 september 2023 
 van 09.00 tot 14.00 uur

OPENLESDAGEN 

Elk departement organiseert jaarlijks één of meer 
openlesdagen, waarbij laatstejaars secundair onderwijs 
aansluiten bij onze hogeschoolstudenten en even worden 
ondergedompeld in de sfeer van hun favoriete opleiding. 
Het is zeker de moeite om ook jouw laatstejaarsleerlingen te 
stimuleren om deel te nemen. Zo kunnen ze kennismaken 
met de opleidingen die we aanbieden en al eens proeven 
van de sfeer binnen onze hogeschool. Het is tegelijk een 
unieke gelegenheid om niet alleen kennis te maken met een 
bepaald departement of opleidingsonderdeel, maar ook met 
studenten en docenten/lectoren van de hogeschool.

De data van de geplande openlesdagen zijn woensdag 
22 maart en woensdag 10 mei 2023 in de namiddag. 

Ook tijdens de krokusvakantie zetten een heel tal 
opleidingen de deuren open. O.a. binnen de departementen 
PXL-Media & Tourism en PXL-Green & Tech. 

Wie graag leerkracht wil worden, kan op elk ogenblik een les 
bijwonen bij PXL-Education. Neem hiervoor contact op met 
marc.hermans@pxl.be (departementshoofd PXL-Education).
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PROEFDAGEN 
OP DINSDAG 25 OKTOBER 2022 EN DONDERDAG 
2 MAART 2023 

Om het leven aan de hogeschool of universiteit écht aan 
den lijve te ondervinden, organiseren Hogeschool PXL en 
UHasselt al sinds 2018 de proefdagen. Dit initiatief zorgt 
ervoor dat leerlingen nog breder en nog dieper het aanbod 
kunnen verkennen.

Tijdens deze proefdagen geven we laatstejaarsleerlingen en 
hun leerkrachten de kans om te ontdekken wat studeren aan 
een hogeschool of universiteit precies inhoudt. De leerlingen 
kunnen les volgen in een domein dat hen interesseert. 
Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld twee opleidingen binnen 
de hogeschool of universiteit met elkaar vergelijken of een 
opleiding aan de hogeschool met deze aan de universiteit.

Je kan een klas gratis inschrijven voor een van de volledige 
twee dagen of enkel een voor- of namiddag. De leerlingen 
bepalen zelf voor welke opleiding ze een proefles willen 
volgen. Zo komen ze te weten of een bepaalde opleiding ook 
echt is wat zij ervan verwachten.

Als school kan je op verschillende manieren deelnemen aan 
de proefdag, de keuze is aan jullie:
•  Individuele leerlingen kiezen vrijwillig om deel te 

nemen / de andere leerlingen krijgen les

DAGPROGRAMMA: 
Onthaal: vanaf 08u30 (Grenslandhallen | Gouverneur 

Verwilgensingel 70 | 3500 Hasselt)
Sessie 1: 09u30u tot 11u30
Lunch: 11u30 tot 13u00
 ’s Middags is er voor iedereen een gratis 

broodjeslunch.
Sessie 2: 13u00 tot 15u00

BUSVERVOER
Je kan ervoor kiezen om naar het centrale onthaal aan de 
Grenslandhallen te komen. Wij voorzien van hieruit gratis 
bussen richting Hasselt of Diepenbeek (afhankelijk van de 
locatie bovenaan je ticket) en de leerlingen stappen dan af 
aan de juiste campus.

Je kan er als school ook voor kiezen dat de leerlingen 
rechtstreeks naar de juiste locatie van hun eerste sessie 
gaan en dan in de namiddag zelfstandig terug naar huis/
school.

CONTACT & INSCHRIJVEN: 
Elke Martens, relatiebeheerder secundair onderwijs 
Hogeschool PXL, +32 484 351 873, elke.martens@pxl.be
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LEER HOGESCHOOL PXL KENNEN TIJDENS DE 
‘DAG VAN DE ZORG’

Na twee uitgestelde edities zetten we op zondag 19 maart 
2023 zorg en welzijn opnieuw in de kijker tijdens de elfde 
editie van Dag van de Zorg. Dit is ondertussen het grootste 
eendaagse event in de zorgsector. Ook Hogeschool PXL 
neemt deel en heet jouw leerlingen welkom op woensdag 
16 maart 2023.

Meer info: www.dagvandezorg.be

LEER HOGESCHOOL PXL KENNEN TIJDENS DE 
‘DAG VAN DE WETENSCHAP’

Op zondag 27 november 2022 staat een nieuwe editie van 
de Dag van de Wetenschap op het programma. Tijdens 
de Dag van de Wetenschap kijk je achter de schermen 
van verschillende bedrijven, universiteiten, hogescholen, 
musea, doe-centra en onderzoekinstellingen. Daar tonen 
knappe koppen uit tal van vakgebieden hun ontdekkingen 
via een workshop, demo, expo of lezing. Ook Hogeschool 
PXL neemt deel.

Meer info: www.dagvandewetenschap.be

LEER HOGESCHOOL PXL KENNEN VIA LIMBURG 
STEM’T AF EN RTC LIMBURG

Hogeschool PXL deelt haar technologische kennis en 
ervaring ook binnen Limburg STEM’t af, een project van 
RTC Limburg waarin onderwijs en bedrijfsleven jong 
technologisch talent uitdagen om het beste van zichzelf te 
geven.

Meer info: www.limburgstemtaf.be

In nauwe samenwerking met RTC Limburg begeleidt 
Hogeschool PXL eveneens twee andere projecten voor de 
3e graad secundair onderwijs. 

Meer info: www.rtclimburg.be en frank.joosten@pxl.be

LEER HOGESCHOOL PXL KENNEN VIA DE 
VLAAMSE STEM OLYMPIADE

Hogeschool PXL is trotse stuurgroeppartner van de 
Vlaamse STEM olympiade. Is de Vlaamse STEM Olympiade 
iets voor jouw leerlingen? Het zal wel zijn! Jouw 
leerlingen van de eerste graad krijgen de kans om je lessen 
wiskunde, wetenschappen, technologie, ... toe te passen 
in een technologisch kader dat ons leven duurzamer en 
aangenamer maakt. Ze maken gebruik van veelzijdigheid 
en intuïtie voor oplossingen in theorie en in praktijk. 
Technologie vind je immers overal, op elk moment en je 
kan er mensen mee helpen. Ga jij de uitdaging aan om 
je leerlingen probleemoplossend te laten denken als een 
echte ingenieur? Schrijf je klas dan in via 
www.stemolympiade.be.

Alle leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs met 
feeling voor exacte wetenschappen en techniek kunnen 
meedingen ...

SID-INS

Hogeschool PXL wil jouw leerlingen graag helpen 
bij je zoektocht naar de juiste studiekeuze. Daarom 
zijn we als hogeschool ook aanwezig op de jaarlijkse 
studieinformatiedagen, beter gekend als de SID-ins, die 
in januari en februari door het Vlaamse Departement 
Onderwijs worden georganiseerd. Op deze beurzen kan 
je kennismaken met alle studiemogelijkheden na het 
secundair onderwijs.

Ook Hogeschool PXL zal je op deze SID-ins vinden. 

Meer informatie over de data en de organisatie vind je op:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sidin

VERRUIM JE HORIZON

Via het traject ‘Verruim je horizon’ willen de Limburgse 
CLB’s je zo goed mogelijk helpen bij het maken van je 
keuze.

1. Algemene info die je nodig hebt voor volgend jaar: je 
hebt nog een hoop vragen. Hoe zit dat precies met je 
inschrijving bij de VDAB? Hoe pak ik mijn sollicitatie 
aan? Welk loon kan ik verwachten? Wat staat er 
allemaal in mijn contract? Wat als ik ziek word?

2. Informatie over beroepen: je wil een job. En niet 
zomaar een job! Een job die jij ziet zitten. Maar 
hoe moet ik hieraan beginnen? Er zijn duizenden 
verschillende jobs waarvoor nog een geschikte 
werknemer wordt gezocht.

3. Informatie over aansluitende opleidingen: je volgt een 
praktisch-technische opleiding. Dit betekent niet dat je 
geen verdere opleiding meer kan volgen. Integendeel! 
Er zijn nog honderden opleidingen in dag-, avond- en 
weekendonderwijs.

www.verruimjehorizon.be
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SMART START

IN JE LAATSTE JAAR SECUNDAIR ZITTEN ÉN OOK 
AL STARTEN IN HET HOGER ONDERWIJS

Ook tijdens je studies secundair onderwijs kan je al starten 
aan Hogeschool PXL. Leerlingen in het laatste jaar van 
het secundair onderwijs die graag verder willen studeren, 
kunnen een slimme start nemen met ons aanbod van 
Smart Start @ PXL. Het maken van een studiekeuze is geen 
eenvoudige opdracht. Het aanbod aan studierichtingen in 
het hoger onderwijs is enorm groot en de hoeveelheid aan 
informatie nog groter. Om hun studiekeuze te verdiepen, 
geeft Hogeschool PXL laatstejaarsleerlingen de kans 
om reeds een aantal studiepunten op te nemen van een 
professionele bacheloropleiding naar keuze. Wanneer hij/ 
zij geslaagd is voor een opleidingsonderdeel, wordt er een 
vrijstelling verleend wanneer hij/zij tijdens het volgende 
academiejaar zich inschrijft voor die opleiding.

Met Smart Start @ PXL willen we de overgang en afstand 
tussen het secundair en het hoger onderwijs verkleinen. Je 
kan al eens kennismaken met de hogeschoolcultuur en de 
zelfstandigheid die van je verwacht wordt: 

• Je laten kennismaken met de inhoud van een 
opleidingsonderdeel dat representatief is voor de 
opleiding die je nadien kan aanvatten.

• Je laten kennismaken met de wijze van les geven en de 
manier van examineren in het hoger onderwijs.

• Je ondersteunen in het maken van een goed 
onderbouwde en doordachte studiekeuze.

• Je een extra uitdaging aanbieden die je het volgende 
academiejaar een vrijstelling kan opleveren.

• Je zo goed mogelijk voorbereiden op studies in het 
hoger onderwijs.

• Je laten kennismaken met het studentenleven.

Doelgroep: Smart Start @ PXL richt zich op 
leerlingen die in het laatste jaar secundair 
onderwijs zitten en in de toekomst graag willen 
verder studeren, die een goede voorbereiding 
willen op het hoger onderwijs en eventueel al een 
belangstelling hebben in een bepaalde opleiding. 
Tot die leerlingen die nood hebben aan een 
uitdaging/verdieping en dit ook haalbaar achten 
naast hun huidige studie. Ook secundaire scholen 
die belangstelling hebben in dit project, kunnen met 
ons contact opnemen.

Datum: Het volledige aanbod van zowel de 
opleidingsonderdelen die gevolgd kunnen worden 
als het voortraject is terug te vinden op de website: 
www.pxl.be/smartstart

Deze sessies zijn:
• Sessie 1: 
 Kennismaking met het hoger onderwijs en met 

Hogeschool PXL (donderdag 17 november 2022 
17u00 tot 19u00).

• Sessie 2: 
 Tips & tricks bij jouw studiekeuze (woensdag 

11 januari 2022 15u00 tot 17u00). 
• Sessie 3: 
 Leer jezelf en je talenten in kaart brengen 

(dinsdag 7 februari 2023 17u00 tot 19u00). 
• Sessie 4: 
 Studievaardigheden in het hoger onderwijs, deel 

1 (dinsdag 21 februari 2023 17u00 tot 19u00). 
• Sessie 5: 
 Studievaardigheden in het hoger onderwijs, deel 

2 (woensdag 8 maart 2023 15u00 tot 17u00). 
• Sessie 6: 
 Opvolgsessie (donderdag 27 april 2022 17u00 

tot 19u00). 

Locatie: PXL-NeXT - Elfde-Liniestraat 23a 
(gebouw D) - 3500 Hasselt

Contact & inschrijven: Voor al je vragen of meer 
informatie over het aanbod, infosessies, inschrijving,
studiekeuze, … kan je terecht op: 011 77 58 02, 
SmartStart@pxl.be, www.pxl.be/smartstart
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SPONSORING VAN 
EINDEJAARSEVENTS

X-MOS ONTBIJTEN EN LUNCHES

Hogeschool PXL biedt aan geïnteresseerde secundaire 
scholen de mogelijkheid om van onze PXL-Catering 
gebruik te maken. Al onze studentenrestaurants worden 
uitgebaat in eigen beheer. Chef-kok Peppe Giacomazza 
gaf ons een monsterscore van 9,5/10 tijdens een 
vergelijkende test met onze concullega’s en we kregen 
een award van Gault-Millau voor gezondste Belgische 
grootkeuken. Zin om ervan te proeven? Dankzij een 
financiële tussenkomst door Hogeschool PXL voor dit 
initiatief kunnen we je deze catering aanbieden aan 
een gereduceerd tarief. Voor de studentikoze en zeer 
democratische prijs van 6 euro (btw inclusief) per leerling 
en begeleidende leerkracht(en) kan je tijdens onze 
openingsuren komen ontbijten (van 07u30 tot 10u00) 
of lunchen (van 11u30 tot 13u30) in ons restaurant. Ons 
ontbijtbuffet is zeer uitgebreid. Van mini koffiekoeken, 
ontbijtgranen, zuivelproducten tot en met spek en eieren 
en bijhorende dranken. De lunch bieden wij aan in een 
free-flow systeem. De keuze is vrij van dagmenu tot 
grill, vegetarisch en pastabuffet of een koude schotel en 
drankje naar keuze. Voor specifieke vragen mag je contact 
opnemen met PXL-NeXT via + 32 11 77 57 00 of 
frederique.meertens@pxl.be om praktische afspraken te 
maken.

MOOIE PXL-PROCLAMATIEPRIJZEN 

We appreciëren dat jullie tijdens de proclamatie de 
prestaties van de laatstejaarsleerlingen onder de aandacht 
brengen en sommigen van hen een prijs schenken. Voor 
ons als hogeschool is het een interessante gelegenheid 
om een verdienstelijke GIP-proef, een schitterend 
eindwerk of een andere speciale prestatie te bekronen met 
een PXL-prijs voor een leerling die volgens jullie nét dat 
tikkeltje meer heeft, die de X-factor in zich heeft. 

Hiervoor stellen wij graag proclamatieprijzen ter 
beschikking. Indien je een proclamatieprijs wil ontvangen 
(of eventueel meerdere), dan mag je een mailtje sturen 
naar elke.martens@pxl.be en sturen we jou meteen een 
registratielink door. 

SPONSORING DOOR HOGESCHOOL PXL

Hogeschool PXL is niet voor niets de hogeschool met 
het netwerk. Dag in dag uit werken we actief aan het 
uitbouwen van ons netwerk met scholen, bedrijven, 
ziekenhuizen, maar ook met verenigingen, sportclubs, 
vrijwilligersorganisaties en vele social profit organisaties. 

We staan dan ook altijd klaar om te helpen waar we 
kunnen, met materialen en/of sponsoring. 

Zo hebben we een uitgebreid aanbod voor 
laatstejaarsleerlingen. Scholen kunnen bijvoorbeeld 
aanvragen doen voor onder meer X-mos ontbijten 
en lunches aan voordelig tarief en ereprijzen voor 
de proclamaties. Maar ook informatie over speciale 
arrangementen voor pedagogische studiedagen vind je 
terug op www.pxl.be/scholen. 

Ook als vereniging, sportclub, studentenvereniging of 
vrijwilligersorganisatie kan je beroep doen op sponsoring 
door Hogeschool PXL. Wij kunnen voorzien in logistieke 
steun als polsbandjes, placemats, servetten, prijzen voor 
tombola of quiz, of in sommige gevallen in een (beperkte) 
financiële tussenkomst. 

Wil jij beroep doen op sponsoring van Hogeschool 
PXL? Stel je vraag aan sponsoring@pxl.be, stuur ons een 
sponsordossier. We kunnen niet garanderen dat we op 
elke aanvraag kunnen ingaan, maar we beloven wel elke 
aanvraag te onderzoeken en samen na te gaan wat we 
voor elkaar kunnen betekenen. 
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AANBOD VOOR 
 LEERKRACHTEN

EVENTS VOOR LEERKRACHTEN 
EN DIRECTIES

DIGITAL LEARNING DAY

DATUM: DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022

Haal jij alles uit je digitale sprong? Waarschijnlijk wel, maar 
het nieuwe PXL Centrum Digitaal Leren kan jou net nog dat 
duwtje in de rug geven. 

Op dinsdag 27 september 2022 organiseren we onze 
eerste Digital Learning Day. Je hebt de keuze uit in totaal 
15 verschillende keuzesessies. Hierin kan je concreet 
kennismaken met digitale leermiddelen die onze 
medewerkers, onderzoekers, lectoren én studenten 
ontwikkelden en die onmiddellijk inzetbaar zijn in je eigen 
onderwijspraktijk. Ook reiken we toepassingskaders en 
stappenplannen aan die je kan inzetten voor de digitale 
omslag op schoolniveau. We sluiten de namiddag af met de 
feestelijke opening van het Centrum Digitaal Leren en een 
geleid bezoek. 

Programma dinsdag 27 september 2022 
13u00: Ontvangst 
13u30 – 14u20  Workshops reeks 1 
14u40 – 15u30  Workshops reeks 2 
16u00  Feestelijke opening van het Centrum 

Digitaal Leren 

Deelname is gratis. 
Schrijf je in via https://ins.pxl.be/Seminar/95968150

Sessies: 

1. XPO 2.5 Oog voor talent in de kleuterklas 
2. Op zoek naar bruikbaar STEAM materiaal? 
3. VR in de klas 
4. Aan de slag met Athletic Skills Model en videofeedback 
5. Een inkijk in de digitale leefwereld van kinderen en 

jongeren 
6. Het Pentagramma ICT, de (hinkstap)sprong naar Digitale 

School 
7. AI explained 
8. Self-Scan digitale competenties 
9. Met Appwel het welbevinden van leerlingen opvolgen 
10. ‘WIKADOE’ - monitoren en bijsturen van zelfregulerend 

leren 
11. De postgraduaten pedagogisch ICT-coördinator (digitaal 

leren) en technisch ICT-coördinator (digitaal beheer) in 
een notendop 

12. Sociale media van de school. Hoe pak je zoiets aan? 
13. Aan de slag met Office Teams 
14. Laptops & de circulaire economie 
15. Hoe kan ik muziek en technologie integreren tijdens het 

lesgeven? 
16. OZC (onderzoekscompetenties)? OMG! 
17. Digitaal klasmanagement met de laptop 
18. Immersive Music 

Contactpersoon: elke.martens@pxl.be
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NACHT VAN DE LERAAR

DATUM: VRIJDAG 7 OKTOBER 2022

Dag in dag uit zetten schoolteams zich in voor hun 
leerlingen, voor hun school, voor de kwaliteit van ons 
onderwijs. Omdat wij vinden dat leerkrachten en directies 
niet altijd de waardering krijgen die ze verdienen, leggen we 
hen extra in de watten!

Op vrijdagavond 7 oktober 2022 organiseren we voor de 
vierde keer de Nacht van de leraar.

Met dit event wil Hogeschool PXL haar waardering voor 
het lerarenberoep uiten en alle leraren samenbrengen op 
een echte lerarenfuif in dé feestlocatie bij uitstek: Versuz 
in Hasselt. Een heus dansfeest voor alle leraren. Met een 
line-up van leraren met dj-talent. En wil je graag iemand 
meebrengen ... je echtgenoot, je partner, je bestie, je plus-
one. Dat kan mits registratie (naam van de school en plus-
one van ...).

Doors: 19u00 

Locatie: Versuz

Deelnameprijs: Gratis inkom mits registratie via 
www.nachtvandeleraar.be 

Contactpersoon: elke.martens@pxl.be

INSPIRATIEDAG STEM

DATUM: ZATERDAG 15 OKTOBER 2022

Universiteit Hasselt, PXL-Education, Provincie Limburg en de 
Associatie Universiteit-Hogeschool Limburg (AUHL) willen, 
samen met leerkrachten en pedagogische begeleiders, 
leerkrachten inspireren en vooral enthousiasmeren om het 
STEM-verhaal tot op de klasvloer vorm te geven.

Ontdek op deze dag een mogelijk kader voor STEM-
projecten, hoe evalueren en vooral veel concreet didactisch 
materiaal om creatief aan de slag te gaan.

Er zijn workshops voor leerkrachten van het kleuter-, lager 
en secundair onderwijs.

Meer informatie: 
www.stemportaallimburg.be/steminspiratiedag

Contactpersoon: Jos Veijfeijken - Jos.veijfeijken@pxl.be
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EDUCATIEF MATERIAAL
BOEIENDE BACHELORPROEVEN

Volgende studenten van de bachelor secundair onderwijs 
maakten interessante bachelorproeven. Hun werken 
en die van andere studenten uit de lerarenopleiding 
kleuter-, lager en secundair onderwijs is gratis online 
te downloaden. Zo’n beetje het ‘Klascement’ van onze 
Hogeschool PXL. 

Surf naar http://doks.pxl.be en geef de naam van de 
student of een deel van de titel van het eindwerk in. 

Claes Lindsey Een lessenpakket gekoppeld aan een rondleiding in het natuurhulpcentrum

De temmerman Jordy Virtual reality in de klas. Een (virtuele) realiteit? 

Stas Marlotte Digitale kunst in een digitaal tijdperk

Bos Chelsy Kritische analyse maken en lessenpakket ontwerpen m.B.T. Drugs, alcohol en slaap 

Cetinkaya Aleyna Jongeren verbinden met de cultuurwereld

Claes Dylan Lilo: het bevorderen van specifieke vakkennis in voetbal bij 3de jaarsstudenten 
lichamelijke opvoeding

Debevere Arnaud Défi! Enseigner la grammaire en classe de fle dans un premier degré et dans la langue 
cible.

Duchateau Laura Ontwikkelingsgerichte feedback

Dumoulin Lore Mira y aprende: de invloed van videofeedback op leerlinggestuurd onderwijs in de les 
lichamelijke opvoeding

Hanegreefs Fiene Het roterende vlaamse rooster

Hendrix Magali Cultuur- en inspiratiedagen voor engels in de 1ste en 2de graad

Kempeneers Niels Ehbc: eerste hulp bij computers

Leinders Julie Arthur sport en heeft mucoviscidose: dat maakt van hem een ‘frikandel speciaal’

Maes Dieter Basisoptie stem-technieken in de b-stroom

Meers Ine Wiskunst, waar wiskunde en kunst elkaar inspireren

Mertens Charlotte Relationele en seksuele vorming in het secundair onderwijs

Schouteden Merle Werken zonder thema. Talent in de b-stroom

Stinckens Rhyana Stimuleren van luistervaardigheden met podcasts

Verbeeck Sietske Neuropsychologie in het onderwijs

Verjans Kara Kritische analyse maken en lessenpakket ontwerpen m.B.T. Drugs, alcohol en slaap 

Vrancken Anne Hoe leerplan-inclusief zijn de projecten van het slc?

ARTICULAN 

ArtiCULan – Art, Time, Culture, Language – Onderwijs 
vanuit de Kunsten in meertalige scholen

In deze handleiding vind je het adviserend artistiek kader 
ArtiCULan voor meertalige basisscholen, de ArtiCULan 
kijkwijzer met criteria voor muzische workshops in 
meertalige basisscholen en 12 muzische workshops.

Gratis te downloaden: https://www.articulan.eu/products/
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PXL APPWEL

Meet en verhoog het welbevinden van jullie leerlingen met 
PXL Appwel 

PXL Appwel is een ideaal hulpmiddel voor scholen om het 
welbevinden van leerlingen systematisch op te volgen. 
Het is een app om het welbevinden van jongeren in het 
secundair onderwijs te meten en te verhogen. Door in te 
spelen op de huidige technologie, een vroege signalering 
van psychische problemen bij jongeren en een snelle, 
laagdrempelige aanpak van de problemen hoopt Appwel 
het verschil te kunnen maken voor ELKE leerling! 

Leerlingen met een laag welbevinden geven aan dat een 
specifieke hulpvraag uiten in de app de stap naar hulp 
vragen kleiner maakt.
• Hogeschool PXL biedt PXL Appwel gratis aan alle 

Vlaamse secundaire scholen aan.
• De school krijgt snel en zonder bijkomende inspanning 

een genuanceerd beeld van het welbevinden van hun 
leerlingen.

• Vragenlijst met vijf deelconstructen van welbevinden 
op basis van het referentiekader onderwijskwaliteit van 
de Vlaamse onderwijsinspectie.

• Naast een meetinstrument is er ook een toolkit voor 
leerlingbegeleiders waarop ze hun begeleiding kunnen 
enten.

Meer info op: https://www.appwel.be

LEREN IN BEWEGING

Integreren van beweging in het curriculum met als doel 
meer bewegen op school. Met oog op een gezonde 
levensstijl en het bevorderen van schools welbevinden in 
zowel kleuter als lager onderwijs.

Vandebroek, M., Wassink, D., & Rutten, C. (2016). Leren in 
beweging. Activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters. 
Leuven: Acco.

Vandebroek, M., Geunes, A., & Rutten, C. (2019). Leren in 
beweging. Activiteiten bewegingsintegratie voor de lagere 
school. Leuven: Acco.

LILO - LEERLIJNEN IN LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

Een online tool voor iedereen die verschillende sporten 
kwaliteitsvol wil onderwijzen met schematische weergave 
van hoe je oefenstof stap voor stap kan opbouwen.
De uitwerking van mogelijke leerlijnen zorgt voor een 
eenvoudige vertaling naar je eigen lessen.

Klaar om je leerlingen in beweging uit te dagen, bij te 
sturen en iets te leren?

https://lilo.pxl.be/
wachtwoord: PXL2122

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE VAN DE 
KLEUTER

Geef je het lesonderwerp Ontwikkelingspsychologie van 
de kleuter in de 2e of 3e graad secundair onderwijs? Wij 
ontwikkelden kant-en-klaar lesmateriaal dat gratis ter 
beschikking wordt gesteld. 

Meer informatie: www.pxl.be/scholen - rubriek aanbod 
voor leerkrachten: educatief materiaal 

TAALCULTUUR

Hoe geef je in een klas met meertalige kinderen een 
betekenisvolle opdracht voor een creatief proces waarbij 
leerlingen alle laatjes mogen opentrekken? Durf je het 
aan het werk in je klas te zien als een onderzoek? Durf je 
niet te weten en het weten aan de kinderen over te laten? 
Hoe help je leerlingen feedback te geven op het creatieve 
proces, als het voor hen lastig is zich verbaal uit te 
drukken in de schooltaal? Et si la langue était l’outil ultime 
pour réaliser un projet? ‘Taalduiken en artisticuleren’, 
qu’entendez-vous par ce mot-valise? Op deze vragen krijg 
je alvast een antwoord!

Meer informatie: https://taalcultuur.pxl.be

WIKADOE

Met het project ‘Wikadoe’ beogen we het monitoren en 
het verhogen van de zelfregulerende vaardigheden van 
leerlingen van de 3de graad van het lager onderwijs. Met 
‘Wikadoe’ willen we leerkrachten en leerlingen een zicht 
geven op de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen. 
Er zal ook een toolkit aangeboden worden waarop 
leerkrachten hun begeleiding kunnen enten.

Meer informatie: www.wikadoe.be

XPO 2.5

XPO 2.5 is een methode om talentgericht naar kleuters 
te kijken. ‘X’ verwijst naar X-factor. We geloven er immers 
sterk in dat excelleren, een begrip dat breed en met 
alle aandacht voor eigen persoonlijkheid kan worden 
ingevuld, al in de kleuterklas begint. ‘X.PO’ refereert naar 
het exposeren van talenten en leergroei. Kleuters tonen 
talenten aan leerkrachten, medeleerlingen, ouders en 
zorgverstrekkers en kijken naar leergroei via de XPO 2.5 
portfolio-app. 2.5 benadrukt de leeftijdsmarge waarvoor 
ons portfoliosysteem ontwikkeld werd. XPO 2.5 is niet 
alleen een portfolio-app, maar wel een totaalproject 
waarin we ook aan de kleuter zelf taal willen geven om 
over talent te spreken.

Meer informatie: https://xpo25.weebly.com
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KORTLOPENDE OPLEIDINGEN 
BUSINESS, COMMUNICATION & MEDIA
HOE LAAT IK LEERLINGEN OP EEN INTERACTIEVE 
MANIER KENNISMAKEN MET DE BASISPRINCIPES 
VAN LOGISTIEK EN SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT?

Hoe breng je basisconcepten van de logistiek en 
ketendenken op een interessante en dynamische manier 
aan tijdens de les? 

In deze sessie worden zowel inhoudelijke als didactische 
tools aangereikt om leerlingen geïnteresseerd te krijgen 
in de materie en aan de slag te laten gaan met logistieke 
concepten. Dit is belangrijk, gezien logistiek niet weg te 
denken is uit onze wereld! De logistieke sector is van groot 
belang voor de Limburgse economie. 

Deelnemers krijgen toegang tot lesmateriaal en -video’s. 
De inhoud van de sessie kan verder toegespitst worden 
op basis van de specifieke vragen en behoeften van de 
deelnemers (bv. afhankelijk van de vakken die ze geven). 

Doelgroep: leerkrachten 3de graad secundair 
onderwijs (alle richtingen)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 11: economische 

competenties
- Sleutelcompetentie 15: ondernemingszin

Minimum: 5 leerkrachten 

Duur: ± 3 uur

Data/tijdstippen: kan op afspraak

Locatie: op de campus van PXL-Business,  
Elfde-Liniestraat 26, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: 
luc.geukens@pxl.be

SOCIALE MEDIA VAN DE SCHOOL. HOE PAK JE 
ZOIETS AAN? 

Collega Hervé Van de Weyer, opleidingshoofd van de 
bachelor Communicatie, leert jullie de kneepjes van het 
vak. Welke sociale mediakanalen kan je gebruiken om met 
je school naar buiten te treden? Hoe spreek je jongeren 
aan? Hoe spreek je ouders aan? Hoe kom je als school 
over op sociale media en hoe wil je naar buiten komen? 

Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
- Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele 

competenties

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: Hogeschool PXL of bij jullie op school

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: herve.vandeweyer@pxl.be
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EDUCATION
NOTITIES NEMEN EN EFFICIËNT STUDEREN IN 
HET HOGER ONDERWIJS. HOE DOE JE DAT? 
(I.S.M. UHASSELT)

In deze workshop, die Hogeschool PXL i.s.m. UHasselt 
organiseert, krijg je tips over hoe je op een goede manier 
notities kan nemen tijdens een les in het hoger onderwijs. 
Je krijgt deze tips zoals we deze presenteren aan onze 
studenten. Zo zullen we o.a. oefenen met een echte les! 
Nadien krijg je uitleg over een efficiënte studiemethode. 
We gaan hier aan de slag met kleine opdrachten. Je zal 
m.a.w. ervaren hoe wij onze studenten begeleiden met 
hun studievaardigheden. 

Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs, 
coördinatoren secundair onderwijs, CLB-
medewerkers (max. 2 personen per school)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 13: Leercompetenties
- Sleutelcompetentie 14: Zelfbewustzijn

Datum: donderdag 20 oktober 2022 
van 13u30 tot 16u00

Locatie: PXL-NeXT – Elfde-Liniestraat 23a - 
3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: Elke Martens, 
relatiebeheerder secundair onderwijs, 
elke.martens@pxl.be

ONDERZOEKSCOMPETENTIES? OMG!

Hoe breng je onderzoekscompetenties bij die leiden tot een 
praktische, hanteerbare output op niveau van de 3e graad?

Vergeet de oriëntatie-, voorbereidings-, verwerkings-, 
uitvoerings- en rapporteringsfase! Uiteraard doorloopt de 
leerling deze stappen. Alleen doet hij/zij dat zonder het te 
beseffen. De bedoeling is dat de leerling onderzoekt. 
In deze sessie leer je hoe een professionele  bachel or-
opleiding zeer concreet de bachelorproef, het sluitstuk 
van de opleiding, aanpakt. Het onderzoeksproces wordt 
uit de doeken gedaan. Hierbij worden ook de belangrijkste 
leerinhouden en evaluatiemethoden in elke fase 
aangehaald.

Doelgroep: leerkrachten 3e graad 
secundair onderwijs / begeleiders van 
onderzoekscompetenties (OZC) 

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 13: Leercompetenties

Duurtijd: van 2u tot hele dag 

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: Hogeschool PXL of bij jullie op school

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: agna.thys@pxl.be
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ONTMOETINGSMOMENTEN 
STUDIEKEUZEBEGELEIDERS

Voor het vierde jaar op rij organiseren we verschillende 
ontmoetingsmomenten voor studiekeuzebegeleiders. 
De sessies bieden heel wat nieuwe informatie en hands-on 
oefeningen zodat elke studiekeuzebegeleider na afloop 
met nieuwe ideeën en tools aan de slag kan. Daarnaast 
zal er plaats zijn voor het delen van good practices 
en het uitwisselen van kennis en vaardigheden m.b.t. 
studiekeuzebegeleiding in het secundair onderwijs.

Doelgroep: studiekeuzebegeleiders, CLB-
medewerkers, SOHO-coördinatoren

Data: 

Maandag 12 december 2022 van 13u00 tot 16u00
Kom écht alles te weten over 3 bacheloropleidingen 
(Bedrijfsmanagement, Toegepaste informatica en 
Verpleegkunde). 

Studenten vertellen je hoe de opleiding in elkaar 
zit (cursussen, examens, …) en vertellen welke 
voorkennis vanuit het secundair onderwijs een 
ondersteuning blijkt te zijn. 

Vrijdag 17 maart 2023 van 09u30 tot 12u00u
EHBK: Eerste hulp bij de adviserende klassenraden 
van de laatstejaarsleerlingen.

Krijg een duidelijk zicht op de laatste wijzigingen 
in het hoger onderwijslandschap. Wat moet je als 
leerkracht weten over de toelatingsvoorwaarden, 
de ingangsproeven of starttoetsen en hoe werkt de 
graduaatsproef? 

Locatie: PXL-NeXT – Elfde-Liniestraat 23a 
(gebouw D) - 3500 Hasselt

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: Elke Martens, 
relatiebeheerder secundair onderwijs, 
elke.martens@pxl.be
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OPLEIDINGSKALENDER PXL-EDUCATION 

In het academiejaar 2022-2023 organiseert PXL-Education 
tal van andere activiteiten. Actueel overzicht en inschrijven 
kan via www.pxleducationnavormingen.be

NAVORMINGEN

Jaarlijks organiseren we binnen domein EDUCATION 
studie- en netwerkdagen rond een bepaald thema of voor 
een specifieke doelgroep. We zorgen steeds voor een 
inspirerende keynote en keuze uit verschillende sessies en 
een netwerklunch. Tijdens onze workshops leert u in groep 
over een specifiek onderwijstopic. Hierdoor is de interactie 
hoog en gaat u naar huis met concrete handvaten die u kan 
integreren in uw eigen klaspraktijk. 

DATUM UUR TITEL DOELGROEP TRAINER LOCATIE PRIJS  
(excl. btw)

07/10/2022 9:00 - 12:00 Seesaw: al je doelen versterken met 
een digitaal portfolio

Leerkrachten lager onderwijs, buiten-
gewoon onderwijs en eerste graad 
secundair onderwijs (PAV)

Hanne Rosius on campus € 45

07/10/2022 09.30 - 12.00 Talentgericht werken bij jonge 
kinderen

Kleuterleerkrachten en leerkrachten 
eerste graad lager onderwijs

Saar Steverlinck on campus € 45 

12/10/2022 13:30 - 15:00 Van educatief stripverhaal tot 
 interactieve lesbundel

Het brede onderwijsveld Bart Proost on campus € 45 

15/10/2022 09:00 - 13:00 Inspiratiedag STEM Kleuter-, lager en secundair onderwijs on campus  Gratis 

21/10/2022 09.00 - 12.00 Co-teaching in de kleuterschool Leerkrachten en directies kleuter-
onderwijs 

Jolien Quinten online  € 25 

27/10/2022 13:00 - 16:00 Muzisch werken met prenten boeken Leerkrachten lager ondewijs, 
kunst educatieve begeleiders en 
bibiliotheek medewerkers

Gil Geron online € 25 

07/11/2022 09:00 - 12:00 Seks en relaties?! Hoe relationele 
en seksuele vorming afstemmen 
op de ontwikkelingsbehoeftes van 
kinderen en jongeren.

Iedereen betrokken bij het geven van 
of organiseren van onderwijs, van 
kleuter- tot hoger onderwijs

Sam Geuens on campus € 45

16/11/2022 08:00 - 10:00 Teachers@Breakfast  
'Rouw in de klas'

Het brede onderwijsveld Lies Scaut on campus

17/11/2022 09.00 - 12.00 De meerwaarde van een kinder-
begeleider in de kleuterklas via 
co-teaching

Kleuterleerkrachten, kinderbegeleiders, 
zorgleerkrachten en directies

Natalie Boelen 
Jolien Quinten

on campus € 45 

18/11/2022 09.00 - 12.00 Co-teaching in de lagere school Leerkrachten en directies lager 
 onderwijs 

Jolien Quinten online € 25

23/11/2022 08:00 - 10:00 Teachers@Breakfast  
'Onderwijsinnovatie'

25/11/2022 09.30 - 12.00 Begrijpend luisteren in de  
kleuterklas

Kleuterleerkrachten en  
zorgleerkrachten

Saar Steverlinck on campus  € 45

16/12/2022 09.30 - 12.00 Executieve functies stimuleren in de 
kleuterklas

Kleuterleerkrachten en zorgleer-
krachten

Saar Steverlinck online € 25

25/01/2023 13:00 - 16:00 Executieve functies versterken Leerkrachten derde graad lager onder-
wijs en eerste graad secundair onderwijs

Esther Heinze on campus  € 45 

27/01/2023 09.30 - 12.00 Het belang van spiegels en ramen: 
diversiteit in prentenboeken

Kleuterleerkrachten en  
zorgleerkrachten

Saar Steverlinck online  € 25 

01/03/2023 08:00 - 10:00 Teachers@breakfast 'Kansarmoede'

07/03/2023 09.00 - 12.00 Wikadoe: zelfregulerend leren 
 bevorderen in de derde graad van 
het lager onderwijs

Leerkrachten lager onderwijs Natalie Boelen 
Jolien Quinten

on campus  € 45 

07/03/2023 19:00 - 21:00 Mediawijsheid in de kleuterschool 
en lagere school

Leerkrachten lager - en secundair 
onderwijs, ouders en directies

Jochen Didden 
Kristiaan Mesens

online € 25 

24/03/2023 09.30 - 12.00 Het zit in kleine dingen: taal-
ontwikkelend werken met peuters

Kleuterleerkrachten en  
zorgleerkrachten

Saar Steverlinck online  € 25 

25/04/2023 9:00 - 12:00 LO: Athletic Skills Model (ASM) in het 
basisonderwijs

Leekrachten kleuter- en lager  
onderwijs

Marc Geerts 
Marie Vandebroek

on campus € 45 

09/05/2023 13:00 - 16:00 Werken aan een vlotte en warme 
overgang tussen thuis/kinder opvang 
en de kleuterschool

kleuterleerkrachten, kinderbegeleiders 
in scholen én kinderopvang 

Natalie Boelen on campus € 45 

10/05/2023 09:00 - 13:00 Mentoren- en directiedag Mentoren, coördinatoren en directies 
kleuter-, lager en secundair onderwijs

on campus
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HEALTHCARE
‘HANDS-ON REANIMATIETRAINING’ IN HET 
TRAUMA & LIFE SUPPORT CENTRE

Elk jaar krijgen ongeveer 13.000 Belgen een 
hartstilstand. Vaak gebeurt dit thuis, waar niet direct 
hulp voorhanden is. Minder dan één op tien van de 
slachtoffers overleeft dit. Dit is grotendeels te wijten 
aan onvoldoende kennis van de symptomen van een 
hartaanval en reanimatievaardigheden. Uit onderzoek 
blijkt dat bij onmiddellijke reanimatie de overlevingskansen 
verdubbelen of verdrievoudigen. Een bijkomend probleem 
is dat kennis en vaardigheden omtrent CPR (Cardio 
Pulmonaire Resuscitatie) afnemen vanaf 6 maanden na 
training waarbij de praktische skills sneller afnemen dan 
de opgedane kennis. Daarom is het van belang dat op 
regelmatige basis kennis en vaardigheden kunnen worden 
onderhouden.

Het Trauma & Life Support Center van Hogeschool PXL 
i.s.m. School Geneeskundige hulp van het PLOT is gelegen 
bij het departement PXL-Healthcare aan de Guffenslaan 
39 in Hasselt en biedt een uitgebreid gamma van EHBO- 
& simulatietrainingen voor zowel professionele als niet 
professionele hulpverleners, maar ook voor studenten en 
personeel uit het lager en secundair onderwijs. 

Doelgroep: voor leerlingen van het secundair 
onderwijs

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 1: lichamelijke & geestelijke 

gezondheid

Datum: in overleg. De sessie duurt 2u.

Locatie: bij jou op school (regio Limburg) of in PXL-
Healthcare, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt

Deelnameprijs: vraag een vrijblijvende offerte aan

Contact & inschrijven: Stefan Knaepen, coördinator 
Trauma & Life Support Center PXL, 011/77.52.37, 
Stefan.Knaepen@pxl.be,
www.pxl.be/traumalifesupportcenter

HEALTHCARE
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IT & DIGITAL TRANSFORMATION
OPLEIDINGSKALENDER CENTRUM DIGITAAL LEREN 

In het academiejaar 2022-2023 organiseert het Centrum Digitaal Leren tal van opleidingen. 
Het actueel overzicht vind je op www.pxl.be/centrumdigitaalleren
Iinschrijven kan via centrumdigitaalleren@pxl.be

Thema Titel Doelgroep 

Digisprong Leerplanrealisatie in digitale stappen SO

Digisprong Leerplanrealisatie in digitale stappen SO

Digisprong Digitaal Klasmanagement SO

Digitale diactiek 12 principes voor multimediaal leren (Mayer, 2005) en 
Dual Coding (caviglioli, 2019) in praktijk

Algemeen onderwijslandschap

Digitale leermiddelen Podcast als leermiddel (didactiek) SO, LO

Digitale leermiddelen Podcast als leermiddel (technisch) Algemeen onderwijslandschap

Digitale leermiddelen Professioneel een cursus aanmaken in MS Word. Algemeen onderwijslandschap

Digitale transformatie Mediawijsheid 
(Gebaseerd op het Apenstaartjaren-onderzoek)

SO, LO, Ouderverenigingen, 
Jongerenwerking

Digitale transformatie De weg naar een digitale school Beleid

Leervideo's Digitale leermiddelen - Schermopnames en screencast Algemeen onderwijslandschap

Leervideo's Videobewerking met open software Algemeen onderwijslandschap

Samenwerkend leren MS-Teams als digitale leeromgeving in de klas Algemeen onderwijslandschap

Samenwerkend leren Onenote en Class Notebook in de klas Algemeen onderwijslandschap

Samenwerkend leren Canva.com als leermiddelen-fabriek Algemeen onderwijslandschap

Virtual Reality VR360 (deel 1)

Virtual Reality VR360 (deel 2)

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 5: sociaal-relationele competenties
- Sleutelcompetentie 13: leercompetenties

IT & DIGITAL TRANSFORMATION
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TECHNICS & CONSTRUCTION & GREEN

STEM IN JE KLAS: DE BASISCURSUS

STEM: science, technology, engineering & maths. Iedereen 
heeft er de mond van vol en dat is niet toevallig: in onze 
complexe hoogtechnologische maatschappij schreeuwen 
werkgevers om mensen met een STEM-profiel. Een eerste 
graad met een optie STEM is bij heel wat secundaire 
scholen populair, maar voor de STEM-leerkrachten zelf is 
het allesbehalve simpel om hun lesuren op een nuttige, 
praktijkgerichte en didactisch onderbouwde manier vorm 
te geven. Hoe laat je leerlingen met nieuwe, vaak digitale 
‘maaktechnologieën’ experimenteren? Hoe kan je hen 
leren om – gebruikmakend van een lasercutter, 3D-printer 
of pcb-frees – zelf nieuwe technische concepten te 
bedenken, te testen en te maken? Op dat soort vragen 
proberen we in deze praktijkgerichte basiscursus een 
antwoord te bieden. We laten de deelnemers kennismaken 
met de technologische toestellen die beschikbaar zijn 
in Makerspace @ PXL/UHasselt en je gaat ook onder 
begeleiding zelf aan de slag met een aantal van deze 
toestellen.

Doelgroep: leerkrachten techniek secundair 
onderwijs, ICT-coördinatoren, alle leerkrachten met 
interesse in techniek

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 13: leercompetenties

Datum: op afspraak – en reeds 1 keer ingepland op 
19 oktober 2022 van 14u00 tot 16u30

Deelnameprijs: 20 euro, ter plaatse cash te betalen

Inschrijven: stuur een mailtje naar 
makerspace@pxluhasselt.be

STEM IN JE KLAS: LASERCUTTEN

Een van de meest veelzijdige toestellen in onze 
hedendaagse ‘maakeconomie’ is de lasercutter, in 
Makerspace @ PXL/UHasselt ook wel ‘het werkpaard’ 
genoemd. Met een lasercutter kan je allerhande 
materialen – hout, leer, plexiglas, spiegels, noem maar 
op – zeer nauwkeurig snijden met behulp van een 
laser. Groot voordeel bij meerledige producten is dat 
de onderdelen achteraf klemvast in elkaar kunnen 
worden gezet, zonder gebruik van lijm of schroeven. 
Verder kan je met de lasercutter ook graveren, wat je 
bijvoorbeeld de mogelijkheid geeft om foto’s, logo’s 
en andere afbeeldingen op diverse soorten materialen 
aan te brengen. Om leerkrachten wegwijs te maken 
in de mogelijkheden van een lasercutter en hen te 
inspireren om deze techniek ook nuttig in te zetten in hun 
onderwijspraktijk, organiseren we een praktijkgerichte 
cursus lasersnijden. Tijdens deze cursus ga je zelf aan 
de slag met ontwerpsoftware en een professionele 
lasercutter.

Doelgroep: leerkrachten techniek secundair 
onderwijs, ICT-coördinatoren, alle leerkrachten met 
interesse in techniek

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: digitale competenties
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM

Datum: op afspraak - en reeds 1 keer ingepland op 
16 november 2022 van 14u00 tot 16u30

Deelnameprijs: 20 euro, ter plaatse cash te betalen

Inschrijven: stuur een mailtje naar 
makerspace@pxluhasselt.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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STEM IN JE KLAS: 3D-PRINTEN

Een 3D-printer is voor velen een ‘magisch’ toestel. Geen 
enkele machine kan zo snel uit het niets een totaal nieuw, 
experimenteel idee tot leven brengen: een 3D-product 
waarin je technische tekening laagje per laagje geprint 
wordt. Dankzij de concurrentiële prijzen is de ontwikkeling 
van 3D-printers ‘booming business’ geworden en wordt 
de techniek ook alsmaar laagdrempeliger. Ook in het 
onderwijs zijn 3D-printers een superhandige tool, omdat 
ze leerlingen triggeren om hun creativiteit, inventiviteit en 
technische skills te gebruiken. Wil je je als leerkracht laten 
inspireren en ontdekken wat er allemaal mogelijk is in de 
wondere wereld van 3D-printing?

Wil je in Makerspace @ PXL/UHasselt zelf ervaren hoe het 
is om met ontwerpsoftware en diverse soorten 3D-printers 
aan de slag te gaan? Wil je een klankbord over hoe je 
3D-printing het best integreert in jouw lessen? Dan is deze 
praktijkgerichte cursus 3D-printen zeker iets voor jou …

Doelgroep: leerkrachten techniek secundair 
onderwijs, ICT-coördinatoren, alle leerkrachten met 
interesse in techniek

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
-  Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM

Datum: op afspraak – en reeds 1 keer ingepland op 
30 november 2022 van 14u00 tot 16u30

Deelnameprijs: 20 euro, ter plaatse cash te betalen

Inschrijven: stuur een mailtje naar 
makerspace@pxluhasselt.be

STEM IN JE KLAS: VECTORIEEL TEKENEN

Wie zijn leerlingen in de klas graag zo praktijkgericht 
mogelijk aan de slag laat gaan, maakt graag gebruik 
van hedendaagse maaktoestellen zoals je die ook 
in Makerspace @ PXL/UHasselt vindt, bijvoorbeeld 
een lasercutter, een vinylcutter of wie weet zelfs een 
borduurmachine.

Om die toestellen te kunnen gebruiken, heb je echter een 
vectortekening nodig, want het is die tekening die de basis 
vormt voor het resultaat dat je voor ogen hebt. Hoe begin 
je aan zo’n vectortekening? Wat zijn de do’s en don’ts? 
Dat zijn de basisvragen in deze die we behandelen in 
deze praktijkgerichte cursus vectortekenen, speciaal voor 
leerkrachten.

Doelgroep: leerkrachten techniek secundair 
onderwijs, ICT-coördinatoren, alle leerkrachten met 
interesse in techniek

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 4: Digitale competentie
- Sleutelcompetentie 6: wiskunde, wetenschappen, 

technologie en STEM
- Sleutelcompetentie 13: leercompetenties

Datum: op afspraak - kan vanaf 5 personen 
aangevraagd worden

Deelnameprijs: 20 euro, ter plaatse cash te betalen

Inschrijven: stuur een mailtje naar 
makerspace@pxluhasselt.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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LEAN MANAGEMENT IN JE EIGEN ONDERWIJS

Ooit maakte Toyota furore met een nieuwe management-
filosofie: lean management, een klantgerichte aanpak die 
(tijd- en materiaal)verspilling tot een minimum reduceert 
en een maximale efficiëntie nastreeft. Die aanpak heeft 
intussen zijn strepen verdiend in de industrie, in de 
bouw en tal van andere sectoren. Maar wat kan ‘lean 
management’ betekenen voor je eigen onderwijspraktijk? 

Deze workshop is ontwikkeld voor leerkrachten met een 
passie voor efficiënt en productief onderwijs op maat van 
hun leerlingen. Door middel van een simulatiespel (met 
LEGO®) wordt de impact van lean management zichtbaar 
gemaakt en leer je verschillende lean-technieken die direct 
toepasbaar zijn in je dagelijkse lesgeven. Resultaat: nog 
meer plezier in je werk, nog meer efficiëntie en nog meer 
genieten van je welverdiende vakantie ☺.

Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs, 
vooral met interesse in techniek

Deze workshop kan gekoppeld worden aan de 
sleutelcompetentie(s):
- Sleutelcompetentie 10: duurzaamheid
- Sleutelcompetentie 13: leercompetenties

Max. aantal deelnemers per sessie: 16 leerkrachten
Min. aantal deelnemers per sessie: 7 leerkrachten

Duur: halve dag (± 2 uur)

Data/tijdstippen: op afspraak

Locatie: PXL-Green & Tech, Agoralaan – Gebouw H, 
3590 Diepenbeek. Kan ook op locatie (school zelf)
op voorwaarde dat de vervoersonkosten vergoed 
worden.

Deelnameprijs: gratis

Contact & inschrijven: frank.joosten@pxl.be

TECHNICS, CONSTRUCTION & GREEN
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LANGLOPENDE OPLEIDINGEN
BA-NA-BA’S
BACHELOR-NA-BACHELOR CREATIEVE THERAPIE

Beeldende creatieve therapie is een handelings- en 
ervaringsgerichte vorm van therapie. De ervaring doet 
de cliënt op door te handelen in het medium, door het 
medium waar te nemen en (waar mogelijk) te reflecteren 
over de ervaringen in en naar aanleiding van het medium.

Aan de hand van overeengekomen behandeldoelen werkt 
de creatief therapeut methodisch. Het resultaat van de 
therapie kan verwerking en inzicht zijn en/of verbetering 
van het cognitief of lichamelijk functioneren of het 
psychisch welzijn (BVCT).

Doelgroep: o.a. met je diploma Bachelor in het 
Onderwijs kan je toegang krijgen tot de Ba-na-Ba 
Creatieve therapie.

Contact en informatie: Sanne Van Gelder, 
coördinator Bachelor in de Creatieve therapie, 
sanne.vangelder@pxl.be

MICRO-DEGREES

In een vooruitstrevende en snel ontwikkelende 
samenleving is het belangrijk om up-to-date te blijven. 
Hogeschool PXL komt hieraan tegemoet door onder 
meer ‘micro-credentials’ aan te bieden. Het gaat om 
opleidingsonderdelen uit onze bacheloropleidingen die 
je apart kan volgen. Wanneer je slaagt voor de examens 
behaal je een creditattest of ‘micro-credential’, waarmee 
je je kennis kan bewijzen. Het studieprogramma voor 
een ‘micro-credential’ kan je naargelang je persoonlijke 
behoefte samenstellen in overleg met de trajectbegeleider 
van de betrokken bacheloropleiding.

Meer informatie vind je op www.pxl.be/micro-degrees

BACHELOROPLEIDINGEN
LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS 

PXL-Education UP is het centrum waar je terecht kan 
om leraar secundair onderwijs te worden indien je al 
een diploma hoger onderwijs hebt of 3 jaar nuttige 
beroepservaring bezit. Afhankelijk van je diploma, 
eventuele werkervaring, mogelijkheden en wensen 
maak je een keuze tussen verschillende opleidingen en 
opleidingstrajecten.

Er zijn 2 diploma’s mogelijk: het diploma van Educatieve 
bachelor in het secundair onderwijs via een verkort traject 
van 60 studiepunten dat je volgt op basis van je eerder 
behaald diploma en het diploma van Educatief graduaat 
in het secundair onderwijs voor leraar in technische 
of praktijkvakken. Alle opleidingen worden flexibel 
aangeboden. Je hebt keuze tussen een éénjarig dagtraject 
of flexibel avond- en/of zaterdagtraject. Een aantal 
opleidingsonderdelen kan je volledig in afstandsonderwijs 
volgen.

Er zijn 2 instapmomenten (uitgezonderd het éénjarig 
dagtraject): september en februari.

EDUCATIEVE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS 
(AFSTANDSONDERWIJS)

Wil je studeren met nauwelijks verplaatsingen naar de 
hogeschool? Wil je studeren en een gezin combineren? 
Wil je studeren en werken combineren? Dan is dit 
afstandstraject mét online contacturen en 1 dag per 
maand op de campus de ideale oplossing om kleuterleraar 
te worden. Een standaardtraject: 4 academiejaren van 
telkens ongeveer 45 studiepunten. Maar er is een verkort 
individueel traject mogelijk na een gesprek met de 
trajectbegeleider. 

Contact en informatie: coördinator Educatieve 
bachelor Kleuteronderwijs afstandsonderwijs: 
Ine Koziel, ine.koziel@pxl.be; 0485 57 21 08

LERARENOPLEIDING LAGER ONDERWIJS IN 
AVONDTRAJECT

Het avondtraject Leraar lager onderwijs is er voor iedereen 
die werk en studie wil combineren of voor wie gelet op 
persoonlijke omstandigheden beter gebaat is met een 
avondtraject. Er is een standaardtraject van 4 jaar, maar 
ook (verkorte) trajecten op maat zijn mogelijk, rekening 
houdend met de vooropleiding en de persoonlijke situatie 
van de student. Zo is er al een traject mogelijk van 1,5 of 
2 jaar voor wie al een diploma leraar heeft. Alle lessen 
vinden ’s avonds plaats, stages uiteraard overdag.

Contact en informatie: coördinator avondtraject 
lager onderwijs, lageronderwijsavond@pxl.be, 
www.pxl.be/werkenenstuderen
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POSTGRADUATEN
POSTGRADUAAT AUTI-COACH

Als auti-coach ben je in eerste instantie een expert op 
vlak van autisme. De auti-coach is een kei in autism 
reasoning, heeft een groot inlevingsvermogen en kan elke 
situatie analyseren vanuit het perspectief van de persoon 
met autisme binnen de context. Vanuit die analyse zal 
je de persoon met autisme ondersteunen en aansturen 
in het verhogen van zijn zelfstandigheid en leefcomfort 
in woon-, werk-, leef- en vrije tijd en het vermijden 
van crisissituaties. Het preventief werken, gericht op 
het voorkomen van crisissituaties, is het hoofddoel. Als 
crisissituaties zich voordoen, ontwikkelt de auti-coach al 
dan niet samen met de persoon met autisme en/of zijn 
omgeving de gepaste strategie om die situaties het hoofd 
te bieden. De auti-coach is ook een bemiddelaar tussen 
de persoon met autisme en zijn (directe) omgeving met 
als doel afstemming te realiseren tussen de eigenheid 
van de persoon met autisme en de verwachtingen van 
zijn omgeving. De auti-coach begeleidt de persoon met 
autisme op zijn traject van levenslang leren in het vinden 
van verklaringen, oplossingen en inzichten bij vragen, 
problemen of gedrag.

Contact en informatie: Sarah Awouters, 
coördinator postgraduaat Auti-coach, 
+32 486 47 22 20, sarah.awouters@pxl.be, 
www.pxl.be/pg-auti-coach

POSTGRADUAAT CULTUUREDUCATOR

Ben jij gebeten door cultuureducatie? Ben je een 
onderwijsprofessional (in spe) en wil je Cultuur in de 
Spiegel (nog meer) toepassen in je lessen? Of werk je 
(binnenkort) in de cultuursector en wil je bijkomende 
competenties verwerven? Of ben je gewoon een creatieve 
geest die kunstdisciplines en mensen dichter bij elkaar 
wil brengen en hiervoor handvatten zoekt? Dan is het 
postgraduaat Cultuureducator iets voor jou!

Deze vervolgopleiding wordt samen met het culturele veld 
ingericht, waardoor dit getuigschrift bij de werkgever een 
extra troef is. Experts uit de sector koppelen theorie aan 
een sterke praktijkervaring.

Contact en informatie: heb je interesse om deel 
te nemen in een van de volgende academiejaren? 
Mail gerust naar cultuureducator@pxl.be voor en de 
coördinator helpt je graag verder! Volg ook onze 
Facebookpagina @PGCultuureducatorPXL op de 
voet. Zo blijf je op de hoogte van onze activiteiten 
en die van onze partners. 

Meer informatie vind je op 
www.pxl.be/pg-cultuureducator

POSTGRADUAAT PEDAGOGISCH ICT-
COÖRDINATOR (DIGITAAL LEREN)

De digitale (r)evolutie blijft razen over onze maatschappij 
en in het onderwijs. Met de Digisprong zijn er een pak 
tablets, chromebooks, laptops en andere hardware 
aanwezig. Mede dankzij de Vlaamse ICT-coördinatoren 
Liga (VICLI) is er sinds het schooljaar 2021-2022 het ambt 
van ICT-coördinator in het basisonderwijs, secundair 
onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, de centra voor 
basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs. 
Door deze noodzaak en erkenning stellen scholen een 
pedagogisch ICT-coördinator aan die instaat voor de 
didactische integratie van ICT op school en in de klas. 
Hij kan digitale leeractiviteiten ontwerpen, online leren 
faciliteren, digitale leermiddelen ontsluiten, digitaal 
differentiëren, digitaal evalueren en bezit digitale 
knowhow. Met als bovenliggende competenties het 
opvolgen van digitale trends en innovatie in ICT initiëren, 
leidt het postgraduaat Pedagogisch ICT-coördinator 
(digitaal leren) op tot pedagogisch ICT-coördinator 
op school. Ze zijn gedreven door digitalisering en 
vernieuwing, inspirerend voor anderen, reflectief en 
onderzoekend, team- en netwerkgericht.

Het postgraduaat is volledig via afstandsonderwijs met 
synchrone en asynchrone lessen.

Meer informatie vind je op https://www.pxl-next.be/
opleidingen/pedagogisch-ict-coordinator
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POSTGRADUAAT TECHNISCH ICT-COÖRDINATOR 
(DIGITAAL BEHEER)

Met de Digisprong zijn er een pak tablets, chromebooks, 
laptops en andere hardware aanwezig. Mede dankzij de 
Vlaamse ICT-coördinatoren Liga (VICLI) is er sinds het 
schooljaar 2021-2022 het ambt van ICT-coördinator 
in het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds 
kunstonderwijs, de centra voor basiseducatie en de 
centra voor volwassenonderwijs. Door deze noodzaak 
en erkenning stellen scholen een technisch ICT-
coördinator aan die instaat voor het digitaal beheer van 
software, hardware, netwerken en beveiliging. Met als 
bovenliggende competenties het opvolgen van digitale 
trends en innovatie in ICT. Onze afgestudeerden hebben 
expertise in soft- en hardwarebeheer, netwerk, beveiliging, 
trends en innovatie in ICT op school. Ze zijn gedreven door 
digitalisering en vernieuwing, inspirerend voor anderen, 
reflectief en onderzoekend, team- en netwerkgericht. 

Het postgraduaat loopt volledig via afstandsonderwijs met 
synchrone en asynchrone lessen.

Meer informatie vind je op https://www.pxl-next.be/
opleidingen/technisch-ict-coordinator-digitaal-beheer

POSTGRADUAAT EDUCATIONAL LEADERSHIP

Hogeschool PXL richt in samenwerking met Fontys 
Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys OSO) 
Nederland het postgraduaat Educational leadership in. Wil 
je na het behalen van het postgraduaat ook nog graag je 
masterdiploma halen, dan kan je ervoor kiezen om verder 
te studeren aan Fontys OSO. 

In de eerste plaats richt de opleiding zich op schoolleiders, 
leidinggevenden en directies in het regulier en buiten-
gewoon onderwijs. Ook onderwijsprofessionals met 
interesse in duurzame schoolontwikkeling en leiderschap 
binnen het educatieve domein (bv. coördinatoren in 
zorgfuncties, pedagogisch begeleiders, leerkrachten, 
paramedici, ...) zijn welkom.

Meer informatie vind je op https://www.pxl-next.be/
opleidingen/educational-leadership

POSTGRADUAAT EDUCATIONAL NEEDS

Hogeschool PXL richt in samenwerking met Fontys 
Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys OSO) 
Nederland het postgraduaat Educational needs in. Wil je 
na het behalen van het postgraduaat ook nog graag je 
masterdiploma halen, dan kan je ervoor kiezen om verder 
te studeren aan Fontys OSO. In de eerste plaats richt de 
opleiding zich op:
• leraren in het regulier en buitengewoon onderwijs 
• zorgcoördinatoren 
• zorgteams (ergotherapeuten, logopedisten, 

kinesitherapeuten, (ortho)pedagogen, ...) 
• zelfstandige therapeuten
• hulpverleners ambulante revalidatie .

Het is vooral belangrijk om via je beroepscontext een link 
te hebben met het educatieve domein! 

Meer informatie vind je op https://www.pxl-next.be/
opleidingen/educational-needs

POSTGRADUAAT FILOSOFIE, FILOSOFEREN, 
KRITISCH DENKEN EN BURGERZIN

Er is een zeer dringende nood om onder meer 
leerkrachten te trainen om leerlingen tot kritisch 
denken aan te zetten, om hen te leren filosoferen, om 
maatschappelijke vraagstukken in hun ethische dimensie 
te onderscheiden, om coöperatief te leren en niet in het 
minst om inzicht te krijgen in de eigen denkkaders inclusief 
vooroordelen. Daarbij is het leren omgaan met diversiteit 
een uitdaging die in alle maatschappelijke domeinen 
herkenbaar is. Dit postgraduaat geeft mensen met 
interesse in filosofie en filosoferen de nodige basiskennis. 
We dompelen hen onder in de praktijk van het filosoferen.

De opleiding verwelkomt mensen uit het onderwijs, de 
social profit en non profit sector, de bedrijfswereld, de 
kunstwereld, ...

Meer informatie vind je op https://www.pxl-next.be/
opleidingen/filosofie-filosoferen-kritisch-denken-en-
burgerzin
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POSTGRADUAAT LEER-EN STUDIECOACH 

In deze opleiding krijg je tools aangereikt om je 
competenties rond het keuzeproces, coaching en 
persoonlijk leiderschap te optimaliseren om vervolgens 
het keuzebegeleidingsaanbod voor leerlingen hierop 
af te stemmen. Heb je interesse om jongeren en 
jongvolwassenen in hun kracht te zetten om juiste keuzes 
te maken die aansluiten bij wie ze echt zijn? Kies dan voor 
het postgraduaat Leer- & studiecoach! 

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden en er is geen 
voorkennis vereist. De opleiding staat in de eerste plaats 
open voor onderwijsprofessionals/coaches die betrokken 
zijn bij begeleiding van leerlingen secundair onderwijs. 
Daarnaast staat het postgraduaat open voor iedereen die 
instaat voor de begeleiding van jongeren, zowel binnen als 
buiten het onderwijs. We denken dan aan: 
• leraren basis- en secundair onderwijs 
• leerlingbegeleiders 
• CLB-medewerkers 
• trajectbegeleiders 
• studentenondersteuners uit het hoger onderwijs 
• coaches die hun praktijk wensen uit te breiden met 

leer- en studiebegeleiding … 

Meer informatie vind je op https://www.pxl-next.be/
opleidingen/leer-en-studiecoach

POSTGRADUAAT LESGEVEN AAN VOLWASSENEN

Hoe langer hoe meer opleidingen, nascholingen en 
trainingen worden georganiseerd voor volwassenen. Als 
we dit levenslang leren kwaliteitsvol willen invullen, is het 
belangrijk dat lesgevers onderlegd zijn in het lesgeven aan 
een volwassen publiek.

Deze postgraduaatopleiding gaat dieper in op de 
eigenschappen en behoeftes van de volwassen leerder 
en hoe dit van invloed is op het lesgeven en coachen van 
volwassenen. We hebben ook aandacht voor het diverse 
aanbod van volwasseneneducatie in Vlaanderen. Cursisten 
krijgen de nodige inzichten en tools aangereikt om de 
uitdagingen die het lesgeven aan volwassenen met zich 
meebrengt, om te zetten naar een effectieve aanpak.

Dit postgraduaat staat open voor deelnemers die 
lessen, nascholingen of trainingen (willen) geven 
aan volwassenen. In de evaluatie-opdrachten zal 
gedifferentieerd worden opdat deelnemers die al lesgeven 
aan volwassenen meteen de vertaling kunnen maken naar 
de eigen praktijk en deelnemers die (nog) niet lesgeven aan 
volwassenen de inhouden op een andere manier kunnen 
verwerken.

Meer informatie vind je op https://www.pxl-next.be/
opleidingen/lesgeven-aan-volwassenen

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE 
ZEDENLEER VOOR LAGER ONDERWIJS

Heb je een diploma op zak en heb je zin om nog iets bij 
te studeren? Misschien is niet-confessionele zedenleer 
(NCZ) geven in het lager onderwijs wel iets voor jou? Volg 
dan gedurende één academiejaar het postgraduaat Niet-
confessionele zedenleer voor het lager onderwijs.

Een extra diploma vergroot je kansen op de arbeidsmarkt 
en je kan ondertussen al aan de slag als leerkracht niet-
confessionele zedenleer.

Belangrijk is dat je vrijzinnig bent, belangstelling hebt 
voor actuele thema’s en ethische onderwerpen, dat 
je zin hebt voor samenwerking, relationeel gericht en 
kritisch ingesteld bent én maatschappelijk geëngageerd, 
dat je je kan inleven in de leefwereld van kinderen uit de 
basisschool en creatief en flexibel durft zijn.

Meer informatie vind je op https://www.pxl.be/
Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Niet-
confessionele-zedenleer-voor-lager-onderwijs.html

POSTGRADUAAT ROUW- EN VERLIESCOUNSELOR

Het postgraduaat Rouw- en verliescounselor wil cursisten 
een grondige basis aanbieden om zowel algemene 
zorg als specifieke begeleiding te verschaffen aan de 
getroffenen van acute of chronische verlieservaringen. 
De nadruk leggen we hierbij zowel op kennen en kunnen 
als op het kunnen zijn, namelijk het ontwikkelen van de 
juiste houding en attitude in de omgang met geschokte 
en (acuut) rouwende zorgbehoevenden. Hierbij reiken we 
de nodige vaardigheden en methodieken aan om je te 
bekwamen in het opvangen, ondersteunen en begeleiden 
van mensen in rouw.

Meer informatie vind je op https://www.pxl-next.be/
opleidingen/rouw-en-verliescounselor
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PROFESSIONALISERINGSTRAJECTEN

ALGEMENE VORMING IN ARBEIDSGERICHTE 
FINALITEIT (PAV/MAVO)

Het pakket Nederlands en wiskunde werd voor de 
A-finaliteit aanzienlijk verzwaard. Het vraagt van de leraren 
PAV/MAVO/… meer inhoudelijke kennis en vakdidactisch 
inzicht in Nederlands en wiskunde om deze eindtermen 
te integreren in een samenhangend curriculum. Zit jij 
hierdoor met je handen in het haar? PXL-Education biedt 
de oplossing!

Voor Nederlands behandelen we de kenmerken en 
principes uit de Nederlandse taal en bekijken hoe je 
receptief, productief en interactief taalgebruik kan 
stimuleren en verbeteren in samenhang met andere 
inhouden. We zoomen ook even in op literaire beleving 
voor moeilijke lezers.

Voor wiskunde verdiepen we ons vooral in statistiek 
(datageletterdheid en onzekerheid) en problem solving. 
Complexere heuristieken en algoritmes uit de bouwstenen 
getallenleer, meetkunde en relaties en veranderingen 
worden ook behandeld vanuit een typische PAV-aanpak.

Meer informatie vind je op https://www.pxl.be/up en 
vervolgens kiezen voor traject TV/PV

MANDAAT ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST 
VOOR HET BASISONDERWIJS

PXL-Education biedt je de kans om hiervoor een attest te 
behalen op je eigen tempo.

Het bisdom verwacht dat je 9 studiepunten ‘rooms-
katholieke godsdienst’ (RKG) en 3 studiepunten ‘religie, 
zingeving en levensbeschouwing’ (RZL) verzamelt. Indien 
je ook rooms-katholiek gedoopt bent, kan je met dit attest 
én een lerarendiploma het mandaat aanvragen om rooms-
katholieke godsdienst te geven.

Aarzel niet om contact op te nemen met 
sarah.desiron@pxl.be.
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PROFESSIONALISERINGSTRAJECT 
AANVANGSBEGELEIDING

Ook dit jaar starten weer heel wat nieuwe, gemotiveerde 
leraren in het onderwijs. Om hen aan boord te houden, 
is er nood aan gevormde mentoren die deze leraren 
begeleiden bij de start van hun loopbaan. Daarom richt 
de associatie AUHL al voor het zevende jaar op rij de 
succesvolle mentorenopleiding in. Theoretische kaders 
zullen hierin steeds gekoppeld worden aan praktische 
toepassingen en oefeningen. Er wordt ook voldoende 
ruimte voorzien voor dialoog en uitwisseling van eigen 
ervaringen.

Doelgroep: voor alle enthousiaste (toekomstige) 
schoolmentoren, vakmentoren, klasmentoren, 
stagementoren, … die zich willen professionaliseren 
in hun begeleidingsproces

Contact en informatie: aanvangsbegeleiding@
auhl.be en op https://www.leraarinlimburg.be/
aanvangsbegeleiding

Meer activiteiten voor aanvangsbegeleiders en directies: 
https://www.leraarinlimburg.be/lena-1

PROFESSIONALISERINGSTRAJECT OF DIPLOMA-
TRAJECT VOOR LERAREN TECHNISCHE EN 
PRAKTIJKVAKKEN

Dit traject wordt ingericht voor leraren technische en 
praktijkvakken in het secundair onderwijs die op zoek 
zijn naar professionalisering of uitbreiding van de vereiste 
onderwijsbevoegdheid.

We bieden 2 trajecten aan:
1. Professionaliseringstraject met als doel je professioneel 

handelen te vernieuwen en te verbeteren. Je volgt 
het vak ‘praktijkgerichte professionalisering’ met 15 
avondlessen en enkele afstands- en praktijkopdrachten. 
Je professionaliseert op vlak van (vak)didactiek, digitale 
didactiek, coaching, differentiatie en evaluatie.

2. Diplomatraject met als doel het behalen van een 
educatief graduaatsdiploma. Naast het gevolgde 
professionaliseringstraject kan jij je lerarendiploma 
opwaarderen naar een educatief graduaatsdiploma 
(uitbreiding van vereiste onderwijsbevoegdheid): je 
volgt ‘praktijkgerichte professionalisering’, doorloopt 
bijkomend een traject werkplekleren en werkt een 
graduaatsproef uit op je werkplek.

Contact en informatie: Danny Robben, coördinator 
PXL-Education UP, danny.robben@pxl.be, 
+32 484 35 55 43
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PXL TOT UW DIENST

ONZE EXPERTISE OP MAAT 
VAN JULLIE SCHOOL

CENTRUM DIGITAAL LEREN

Onderwijs anno 2022 is ondenkbaar zonder digitale 
hulpmiddelen. Via de Digisprong beschikt iedere 
leerling en leraar over een laptop of tablet. De uitdaging 
ligt erin om dit toestel een motor te laten zijn voor 
onderwijsleerprocessen. Het Centrum Digitaal Leren kan 
hierin een hefboom zijn. 

Het PXL Centrum Digitaal Leren brengt educatieve 
tools binnen het bereik van leraren. We ondersteunen 
leraren om onderwijstechnologie op een efficiënte en 
didactisch doeltreffende manier te gebruiken, waarmee 
we rekening houden met de kenmerken en verwachtingen 
van de leerlingen. Het PXL Centrum Digitaal Leren is 
een incubator, een living lab voor digitale benaderingen 
van onderwijs en leren. Scholen en ICT-teams kunnen 
er terecht voor ondersteuning in hun evolutie naar een 
digitale school. Het PXL Centrum Digitaal Leren is gelegen 
op Campus Elfde Linie van Hogeschool PXL. Het centrum 
combineert een opnamestudio, een studio voor live-
events, een VR-lokaal en een co-creatieruimte. 

Het PXL Centrum Digitaal Leren biedt heel wat 
navormingen aan. Deze kunnen individueel als leraar 
gevolgd worden en we kunnen vormingen organiseren op 
maat van jouw schoolteam.

Een greep uit ons aanbod van opleidingen dat we ter 
plekke komen geven:

• Leerplanrealisatie in digitale stappen 
• Digitaal Klasmanagement 
• Mediawijsheid (gebaseerd op het Apenstaartjaren-

onderzoek) 
• De weg naar een digitale school 
• 12 principes voor multimediaal leren (Mayer, 2005) en 

Dual Coding (caviglioli, 2019) in praktijk 
• Podcast als leermiddel (didactiek) 
• Podcast als leermiddel (technisch) 
• VR360 (deel 1) 
• VR360 (deel 2) 
• Digitale leermiddelen - schermopnames en screencast 
• Videobewerking met open software 
• MS-Teams als digitale leeromgeving in de klas 
• Onenote en Class Notebook in de klas 
• Canva.com als leermiddelen-fabriek 
• Professioneel een cursus aanmaken in MS Word. 

In het begeleidingstraject ‘digitale school’ strijkt het PXL 
Centrum Digitaal Leren gedurende 4 halve dagen neer 
in jouw school. De medewerkers gaan in gesprek met 
leerlingen, leraren en het coördinatieteam.

In twee daaropvolgende ontwikkelingsgesprekken tekenen 
de medewerkers samen met jou het ontwikkelingsplan 
richting een digitale school uit. 

Via het PXL Centrum Digitale Scholen kan je ook toegang 
verkrijgen tot het lerend netwerk van VR-scholen, het 
lerend netwerk voor digitale scholen en tot VICLI, het 
netwerk voor ICT-coördinatoren. 

https://www.pxl.be/centrumdigitaalleren

Locatie: PXL Centrum Digitaal Leren – Elfde-
Liniestraat 24, 3500 Hasselt

Contact & inschrijven: Wouter Hustinx, hoofd 
Centrum Digitaal Leren, Wouter.hustinx@pxl.be,
+32 488 35 53 28

PXL-EDUCATION

PXL-Education heeft experten in huis om student-leraren 
te laten groeien tot excellente professionals. In het kader 
van levenslang leren delen we die expertise ook met het 
werkveld. Wil je dat een expert op jouw school een lezing, 
navorming of coaching verzorgt? Neem dan contact op via 
michelle.dewulf@pxl.be. 

In samenspraak met jou en de expert wordt een aanbod 
op maat samengesteld!

De eerste 10 scholen bieden wij gratis 1 navorming op 
maat aan (halve dag). Vanaf school 11 maken we graag een 
vrijblijvende offerte voor een navorming op maat van jouw 
schoolteam.

PXL STEM ACADEMY

Onze PXL STEM Academy biedt STEM-workshops op maat 
aan voor scholen en voor vrije tijd.

Zie pagina 36
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ONZE EXPERTS STAAN VOOR U KLAAR!

INDRA BEUNCKENS
GEDIFFERENTIEERD 

EVALUEREN & LESGEVEN 
AAN VOLWASSENEN

LIESBETH DIERCKX
MOTIVATIE

LIES HAMAL
SCHOOLWELBEVINDEN

ILSE HORNIKX
MOTIVATIE

TINE GEENS
MUZISCHE VORMING 

(MUZIEK)

NATALIE BOELEN
EEN VLOTTE OVERGANG 

NAAR DE KLEUTERSCHOOL

SARAH DESIRON
ROOMS-KATHOLIEKE 

GODSDIENST

JANA BUNTINX
STEMGEBRUIK &  
ZORG IN DE KLAS

RUBEN  
KELCHTERMANS
KLASMANAGEMENT

HANNE LUTS
SCHOOLWELBEVINDEN

JOLIEN QUINTEN
CO-TEACHING

SAAR STEVERLINCK
TAALSTIMULEREND 

WERKEN & EXECUTIEVE 
FUNCTIES

PHILIPPE  
VANDERSMISSEN
SPORT & BEWEGEN

ESTHER HEINZE
EXECUTIEVE FUNCTIES  

& COACHING

SOFIE MOLEMANS
OUDERCOMMUNICATIE  

& KANSARMOEDE

KOEN VANDENHOUDT
DIGITAAL LEREN &  
ICT-COÖRDINATIE

MIETTE PLESSERS
EDUCATIE VOOR 

DUURZAME 
ONTWIKKELING

HANNE ROSIUS
DIGITALE DIDACTIEK & 

TALENTGERICHT WERKEN

SARINA WIJNEN
CULTUUREDUCATIE (CIS)

KAREN REEKMANS
MEERTALIG & MUZISCH 

TAALONDERWIJS

MICHELLE DEWULF
LEESBELEID

Lerarenopleiding PXL-Education heeft experten in huis om student-leraren te laten 
groeien tot excellente professionals. In het kader van levenslang leren delen we die 
expertise ook met het werkveld. Wil u dat een expert op uw school een lezing, navor-
ming of coaching verzorgt? 

Neem dan contact op via koen.vandenhoudt@pxl.be. 
In samenspraak met u en de expert wordt een aanbod op maat samengesteld! 

michelle.dewulf@pxl.be
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ONZE (JUNIOR-) COLLEGA’S 
TOT UW DIENST
BEN JE OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE 
MEDEWERKER VOOR JOUW BEDRIJF OF 
ORGANISATIE? 

Om de binding met scholen, organisaties en bedrijven 
te versterken en tevens internationale kansen en 
carrièrebegeleiding te bieden, is Hogeschool PXL een 
innovatief Career Center gestart in samenwerking met 
JobTeaser.

Op het PXL Career Center (https://www.pxl.be/
samenwerken) vinden studenten en alumni alles omtrent 
carrièrebegeleiding en oriëntatie. 

Collega’s binnen de school, alumni, studenten of 
organisaties: allen komen samen op het PXL Career 
Center. Wil je graag meer weten over het PXL Career 
Center? Neem dan contact op via careercenter@pxl.be

PXL-DOCENTEN IN JULLIE GIP-JURY 

Elk jaar zijn er verschillende PXL-docenten intensief 
betrokken bij heel wat geïntegreerde proeven (GIP’s).

Wens jij een PXL-docent uit te nodigen? Neem dan contact 
op met:
•  PXL-Business: Francis Vos, departementshoofd 
 PXL-Business, francis.vos@pxl.be
•  PXL-Digital: Tristan Fransen, departementshoofd 
 PXL-Digital, tristan.fransen@pxl.be
•  PXL-Education: Marc Hermans, departementshoofd 

PXL-Education, marc.hermans@pxl.be
•  PXL-Green & Tech: Frank Joosten, coördinator 

wetenschapscommunicatie & contacten secundair 
onderwijs, frank.joosten@pxl.be

•  PXL-Healthcare: Roald Nelissen, departementshoofd 
PXL-Healthcare, roald.nelissen@pxl.be

•  PXL-MAD: Erwin Goegebeur, departementshoofd 
 PXL-Mad, erwin.goegebeur@pxl.be
•  PXL-Media & Tourism: Veerle Schuyten, 

departementshoofd PXL-Media & Tourism, 
 veerle.schuyten@pxl.be
•  PXL-Music: Gert Stinckens, departementshoofd 
 PXL-Music, gert.stinckens@pxl.be
•  PXL-Social Work: Filip Giraldo, departementshoofd 
 PXL-Social Work, filip.giraldo@pxl.be.

Indien je (nog) geen contactpersoon hebt binnen 
de hogeschool, kan je contact opnemen met de 
contactpersonen secundair onderwijs die je snel naar de 
juiste persoon zullen doorverwijzen: 
Jos Veijfeijken, jos.veijfeijken@pxl.be of 
Elke Martens, elke.martens@pxl.be

PXL-EDUCATION 

KORTE VERVANGINGEN 
VIA HULPINDEKLAS.PXL.BE 

PXL-Education voorziet voor stagescholen de mogelijkheid 
om een leraar kort te laten vervangen door een student 
PXL-Education. Met deze tool willen we de scholen uit 
ons werkveld en studenten PXL-Education met elkaar in 
contact brengen om deze vervangingen te regelen. 

Meer info op: https://hulpindeklas.pxl.be/

MAATSCHAPPELIJKE ENGAGEMENTSUREN 

Maatschappelijk engagement is een opleidingsonderdeel 
waarvoor een student zich inschrijft in het laatste 
opleidingsjaar. Het doel? Tonen dat hij een geëngageerd, 
ondernemend en verantwoordelijk lid is van de 
samenleving, bereid en in staat om levenslang te leren. 
Ze kunnen zelf kiezen wat ze doen, leren op een 
ongedwongen manier, leren organisaties kennen, breiden 
hun netwerk uit, zien hoe ze het verschil maken.

Net als de voorgaande jaren lieten heel veel organisaties 
en scholen doorheen het jaar weten hulp te kunnen 
gebruiken. Anderen maakten graag hun navormingsaanbod 
bekend aan toekomstige leerkrachten. Een bloemlezing van 
de organisaties die de win-win al zagen: Auxilia, Autisme 
Limburg, PXL STEM Academy, WilleWete, LEONhuis, Gigos, 
speelpleinwerking, opvangcentra, Akindo, Optimum, 
Sportpret, jeugddiensten, bibliotheken, Huis van het Kind, 
steden, gemeenten, CLB’s en letterlijk honderden scholen.

Ook interesse om jouw vraag of aanbod bekend te 
maken? Het werkt eenvoudig: je stuurt onze opleidingen 
het bericht dat je aan de studenten wil bezorgen, samen 
met jouw contactgegevens. Studenten met interesse 
contacteren je, voeren het engagement uit, bewijzen aan 
ons hun deelname en zien de activiteit in hun portfolio 
verschijnen. Na afloop zijn ze niet enkel geslaagd. Ze 
hebben ook nog eens heel wat extra troeven waarmee ze 
hun X-factor kunnen illustreren op hun cv.

Contactpersoon bachelor lager onderwijs: 
Ans Hubert, ans.hubert@pxl.be
Contactpersoon bachelor secundair onderwijs: 
Klara Leekens, klara.leekens@pxl.be

Studenten uit de opleidingen van het departement PXL-
Green & Tech krijgen de kans in jullie school uitleg te 
geven over de verschillende studierichtingen. Daarnaast 
zijn zij ook bereid om wetenschappelijke en educatieve 
workshops of demonstraties te geven tijdens jullie 
opendeurdagen.

Meer informatie kan je verkrijgen bij dr. Frank Joosten, 
coördinator wetenschapscommunicatie & contacten 
secundair onderwijs, tel + 32 11 77 54 17, gsm 
+ 32 477 539 749, frank.joosten@pxl.be
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PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Onze PXL-Education studenten staan klaar om 
jouw probleem of nood uit de onderwijspraktijk aan 
praktijkgericht onderzoek te onderwerpen. Bv. het 
ontwikkelen van interactieve workshops ‘Mens en 
samenleving’ of ‘Filosoferen met bso-leerlingen’ of ‘Een 
escaperoom als werkvorm tijdens de les wiskunde.’ 

We staan open voor elke vraag uit de school- of 
klaspraktijk die aan de hand van praktijkgericht onderzoek 
kan worden beantwoord.

Neem contact op met de coördinator voor de 
bachelorproeven, Klara Leekens: klara.leekens@pxl.be

STAGESTUDENTEN 

Om een stageplaats in je school in te vullen, 
kan je rechtstreeks contact opnemen met onze 
stagecoördinatoren. 

Hier vind je de contactgegevens van de 
stagecoördinatoren van onze opleidingen:

PXL-Education
Leraar secundair onderwijs
•  stagecoördinator algemene vakken: 
 Klara Leekens – klara.leekens@pxl.be
•  stagecoördinatoren lichamelijke opvoeding: 
 Rosalie Coolkens – rosalie.coolkens@pxl.be en 
 Sigi Celis - sigi.celis@pxl.be

Leraar kleuteronderwijs
•  stagecoördinator: 
 Wim Mees - wim.mees@pxl.be

Leraar lager onderwijs
•  stagecoördinator: 
 Eline Janssens - 
 eline.janssens@pxl.be

Leraar lager onderwijs (avondtraject)
•  stagecoördinator: 
 Els Huygens - els.huygens@pxl.be

PXL-Social Work
Bachelor in het Sociaal werk
•  stagecoördinator: 
 Annemie Kenis – annemie.kenis@pxl.be
•  stagecoördinator: 
 Natasja Vos – natasja.vos@pxl.be

WERKPLEKLEREN 

Een werkplekstudent XL aan PXL-Education 
(basisonderwijs) maakt als laatstejaarsstudent gedurende 
een volledig schooljaar deel uit van het team van de 
stageplaats waaraan hij gekoppeld wordt. De student 
vervult onder begeleiding van de werkplekcoach een 
takenpakket om vooropgestelde competenties te behalen. 
Hij maakt op deze manier kennis met zijn toekomstig 
beroep in de ruimste zin. Dit keuzetraject vraagt heel wat 
engagement van de student én van de school die kiest 
voor ‘samen opleiden’. Heeft jouw schoolteam interesse 
om dit engagement in de toekomst aan te gaan? Neem 
dan zeker deel aan de infosessie(s) die de opleiding 
hiervoor organiseert. 

Contactpersoon bachelor kleuteronderwijs: 
Ruth Joosten, ruth.joosten@pxl.be
Contactpersoon bachelor lager onderwijs: 
Kristel Stinckens, kristel.stinckens@pxl.be
Contactpersoon bachelor secundair onderwijs 
Klara Leekens, klara.leekens@pxl.be

PXL-GREEN & TECH AWARD 

De PXL-Green & Tech Award bekroont de beste 
geïntegreerde proef in de door Hogeschool PXL bezochte 
secundaire scholen. Elke bezochte school mag één 
kandidaat nomineren die meedingt voor de hoofdprijs 
tijdens een finale op onze Diepenbeekse PXL-Green & 
Tech-campus.

Meer info: frank.joosten@pxl.be of op www.pxl.be/scholen
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ONZE MULTIFUNCTIONELE 
INFRASTRUCTUUR 
Als school kan je op verschillende manieren gebruik 
maken van onze faciliteiten. Denk maar aan ons centrum 
digitaal leren of het huren van lokalen in functie van 
een pedagogische studiedag. Op die manieren kunnen 
ook jullie leerlingen en leerkrachten genieten van onze 
accomodatie én onze voortreffelijke catering. Alle 
informatie kan je op deze pagina terugvinden. 

CENTRUM DIGITAAL LEREN

Ook scholen kunnen gebruik maken van ons living lab met 
studioruimte, gelegen op Campus Elfde Linie. Hier worden 
jouw kennisclips, webinars of VR-lessen vormgegeven. 

Meer informatie op pagina 74 

PXL-HEALTHCARE 

Bezoek ons Universal Design Woonlabo gelegen op 
Campus Guffenslaan. 

Meer informatie op pagina 18 

PXL-NEXT
OVER PXL-NEXT

Vorig jaar sloegen Hogeschool PXL en SYNTRA Limburg de 
handen in elkaar voor een unieke alliantie op gebied van 
opleiding en onderwijs. Met PXL-NeXT introduceren we een 
nieuw merk binnen deze alliantie. PXL-NeXT is dé partner 
voor levenslang leren, het organiseren van events en het 
verhuren van state-of-the-art (didactische) infrastructuur. 
PXL-NeXT is het opleidingscentrum voor professionals, 
door professionals! PXL-NeXT biedt innoverende en 
uitdagende trainingen en opleidingen van hoog niveau 
waarbij je jezelf kan omringen met een straffe community 
van trainers. Laat je inspireren door experten in de markt! 
PXL-NeXT wordt vanuit de campussen van Hogeschool 
PXL en de Corda Campus dé referentie voor het versterken 
van competenties. Voor iedereen die de beste versie van 
zichzelf wil worden, zowel op professioneel als persoonlijk 
vlak, voor individuen én organisaties.

Want de professional van vandaag leert levenslang en 
levensbreed. Samen inzetten op meer levenslang leren is 
wat ons als regio te doen staat.

Onze 9 departementen organiseren samen met het 
PXL-NeXT team alle na- en bijscholingen voor hoger 
opgeleide professionals. Om een leven lang leren mogelijk 
te maken, zetten we in op opleidingen aangepast aan de 
verschillende doelgroepen. Dankzij onze postgraduaten, 
kortlopende opleidingen, studiedagen, workshops, … 
ben je klaar voor de NeXT step in je carrière! Ook voor 
opleidingen op maat, zowel op locatie of in je bedrijf als 
in-company training, al dan niet hybride, ben je bij ons aan 
het juiste adres. 

Levenslang leren doe je voortaan bij PXL-NeXT!

www.pxl-next.be

PXL-NEXT – JE IDEALE PARTNER VOOR JE 
EXTERNE VERGADERINGEN EN EVENTS

Wil je eens buiten de sfeer van de school vergaderen? 
De aula’s en lokalen van PXL-NeXT kunnen ook door 
jou gebruikt worden voor pedagogische studiedagen, 
opleidingen en allerhande vergaderingen, inclusief 
catering. Vul je teamvergadering aan met een lezing 
van een PXL-NeXT trainer die dankzij zijn uitgebreide 
kennis een expert is in het specifieke vakgebied en jouw 
medewerkers zal inspireren.

Ook voor een teambuilding, personeelsfeest, event met de 
collega’s, … bieden we je diverse locaties en formules aan. 
Je kan ons steeds contacteren voor een locatiebezoek of 
volledig vrijblijvende offerte.

Contact en informatie: je vindt alle informatie over 
de mogelijkheden en de contactgegevens op de 
pagina van PXL-NeXT. Je kan contact opnemen met 
PXL-NeXT via + 32 11 77 57 00 of 
frederique.meertens@pxl.be om praktische 
afspraken te maken.





WERKEN EN STUDEREN OF 
FLEXIBEL STUDEREN
Omdat iedereen zijn of haar talent moet 
kunnen ontplooien, bieden we in iedere 
opleiding trajecten en faciliteiten aan 
die de combinatie werken en studeren 
mogelijk maken. 

 www.pxl.be/werkenenstuderen

VERDER STUDEREN?
Heb je al een diploma op zak en 
wil je je specialiseren of je kennis 
verbreden? Ontdek ons aanbod 
aan vervolgopleidingen (banaba’s, 
postgraduaten en kortlopende 
opleidingen).

 www.pxl-next.be
 

VAN GRADUAAT 
NAAR BACHELOR, 
VAN BACHELOR 
NAAR MASTER
Schakel na je graduaat door naar een 
bachelor. Dit kan binnen Hogeschool 
PXL. Schakel na je bachelor door naar 
een master. Dit kan via elke universiteit. 
Hogeschool PXL heeft een preferentiële 
samenwerking met UHasselt, onze 
associatiepartner. Voor de opleidingen die 
niet door UHasselt worden aangeboden, 
werken we samen met 
KU Leuven.

 Elfde-Liniestraat 24

 B-3500 Hasselt 

 +32 11 77 55 55 

 pxl@pxl.be

 www.pxl.be

 www.pxl.be/facebook

 #lifeatpxl

PXL-BUSINESS
PROFESSIONELE BACHELOR
• Bedrijfsmanagement met keuzetrajecten:

- Allround
- International business

• Bedrijfsmanagement met afstudeerrichtingen:
› Accountancy-fi scaliteit met keuzetrajecten:

- Accountancy & tax advisor
- Financial advisor

› Financiën en verzekeringen* met 
keuzetrajecten:
- Financial advisor
- Vastgoed

› Supply chain management met 
keuzetrajecten:
- Eventmanagement
- Xlarge

› Marketing met keuzetrajecten:
- Vastgoed
- Eventmanagement
- Sportmanagement
- Digital marketing intelligence

› Rechtspraktijk met keuzetrajecten:
- Rechtspraktijk Xlarge
- Vastgoed

• Organisatie en management 
met afstudeerrichtingen:
› Business translation & interpreting
› Business & languages met keuzetrajecten:

- Xlarge
- Eventmanagement
- Human resources (HR)

› Health Care Management

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Accounting administration
• Juridisch-administratieve ondersteuning
• Marketing- en communicatiesupport met 

afstudeerrichtingen:
› Communicatiesupport
› Marketingsupport

• Sales support*
• Transport en logistiek met afstudeerrichtingen:

› Magazijnbeheer
› Wegvervoer

• Verkeerskunde en mobiliteit
• Winkelmanagement

PXL-DIGITAL
PROFESSIONELE BACHELOR
• Elektronica-ICT 
• Toegepaste informatica met afstudeerrichtingen:

› Applicatie-ontwikkeling
› Artifi ciële intelligentie*
› Software-management
› Systemen en netwerkbeheer

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Digitale vormgeving*
• Internet of Things
• Programmeren
• Systeem- en Netwerkbeheer

PXL-EDUCATION
EDUCATIEVE BACHELOR
• Kleuteronderwijs
• Lager onderwijs
• Secundair onderwijs met onderwijsvakken:

› Aardrijkskunde, Bewegingsrecreatie, Economie, 
Engels, Frans, Geschiedenis, Gezondheidsop-
voeding, Informatica, Lichamelijke opvoeding, 
Natuurwetenschappen (incl. Biologie of Fysica), 
Nederlands, Niet-confessionele zedenleer, 
Plastische opvoeding, Project algemene vakken 
(PAV), Project kunstvakken (PKV), Techniek 
(STEM), Wiskunde 

› Extra keuzemodules: RZL (godsdienst), 
cultuureducator, ICT-coördinator, sportcoach, 
instructeur fi tness, methodeonderwijs, 
fi losoferen met jongeren …

• Verkorte educatieve bacheloropleiding voor 
secundair onderwijs

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Educatieve graduaatsopleiding voor secundair 

onderwijs

PXL-GREEN & TECH
PROFESSIONELE BACHELOR
• Agro- en biotechnologie met afstudeerrichtingen:

› Biotechnologie met keuzetrajecten:
- Cel- en gentechnologie

- Omgevingstechnologie
- Voedingsmiddelentechnologie

› Groenmanagement
• Bouw
• Elektromechanica met afstudeerrichtingen:

› Elektromechanica allround
› Klimatisering
› Onderhoudstechnologie

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Bouwkundig tekenen
• Elektromechanische systemen met 

afstudeerrichtingen:
› Meet- en regeltechnieken
› Onderhoudstechnieken

• Hernieuwbare energiesystemen
• HVAC-systemen met afstudeerrichtingen:

› Klimatisatiesystemen
• Werforganisatie met afstudeerrichtingen:

› Wegenbouw
› Woningbouw

PXL-HEALTHCARE
PROFESSIONELE BACHELOR
• Ergotherapie
• Verpleegkunde
• Vroedkunde 

GRADUAATSOPLEIDINGEN
• Verpleegkunde (PIVH)

PXL-MAD SCHOOL OF ARTS
(PXL - LUCA - UHASSELT - KULEUVEN)

BACHELOR EN MASTER OF ARTS
• Beeldende kunsten met afstudeerrichtingen:

› Grafi sch ontwerp met specialisaties:
- Grafi sche vormgeving
-  Illustratieve vormgeving
-  Image Thinking
-  Interaction & Motion Design
-  Reclamevormgeving

› Juweelontwerp & Edelsmeedkunst
› Vrije kunsten met keuzetrajecten:

- Keramiek
- Open Lab/Senses, Concept and 

Performance
- Schilderkunst
- Sculptuur & installatie
- Vrije grafi ek

• Educatieve Master in de audiovisuele en 
beeldende kunsten

• Master of Arts in Visual Arts (Engelstalige 
master) met afstudeerrichtingen:
› Graphic Design
› Jewellery Design & Gold and Silversmithing
› Fine Arts

PXL-MEDIA & TOURISM
PROFESSIONELE BACHELOR
• Communicatie* met afstudeerrichtingen:

› Commerciële communicatie
› Public relations en voorlichting

• International Communication Management 
(Bachelor of Communication management)
(Engelstalige bachelor) met afstudeerrichtingen:
› Commercial Communication
› Public Relations and Information

• Journalistiek
• Toerisme en recreatiemanagement

PXL-MUSIC
PROFESSIONELE BACHELOR
• Pop- en rockmuziek met afstudeerrichtingen:

› Muzikant
› Muziektechniek
› Muziekmanagement

PXL-SOCIAL WORK
PROFESSIONELE BACHELOR
• Sociaal werk met afstudeerrichtingen

› Maatschappelijk werk
› Personeelswerk

GRADUAATSOPLEIDING
• Orthopedagogische begeleiding
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