
Misschien is je school een trouwe bezoeker 

van onze jaarlijkse workshops of misschien 

wordt dit jaar jullie eerste deelname. In ie-

der geval organiseren we met onze depar-

tementen PXL-Tech en PXL-IT in 2018-2019 

weer een breed gamma aan interessante 

workshops die je de kans geven om Ho-

geschool PXL van nabij te leren kennen. 

Of je nu komt uit het aso, tso of bso, als je 

geïnteresseerd bent in technologie, vind je 

bij ons vast een opleiding naar je zin. Kom 

dus alvast proeven van wat we te bieden 

hebben en neem met je klas deel aan onze 

workshops!

UITGAVE 2018-2019

WORKSHOPS 
@ PXL-TECH EN PXL-IT

WORKSHOPS

BOUW
TOPOGRAFIE VOOR TOPPERS 
Tijdens deze workshopdag krijgen jullie een ‘topclass’ in topo-
grafie, 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 Diepen-
beekse buitenlucht - gebruikmakend van de nieuwste professi-
onele apparatuur - een gebouw uit te zetten.

Doelgroep: 3de graad technisch secundair onderwijs, met name 
voor de richtingen bouwkunde, bouwtechnieken, houtkunde, 
houttechnieken. 
Max. aantal leerlingen per sessie: 15 leerlingen
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be
Duur: volle dag (± 6 uur)

BETON MAKEN EN TESTEN 
In deze workshop leer je hoe je de samenstelling van beton bere-
kent en hoe je (een beperkte hoeveelheid) beton kan aanmaken. 
Je voert controleproeven uit en test de sterkte van beton (op de-
structieve en niet-destructieve wijze). Achteraf krijg je een bevatte-
lijke informatiebundel mee naar huis.

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs. 
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be.
Duur: Halve dag (± 3 uur).

Opgelet: deze workshop vindt niet plaats in 
PXL-Tech, maar wel in het Technologiecentrum, 
Wetenschapspark 27, 3590 Diepenbeek.

AUTOCAD® 2019  
Wie wil bouwen, heeft tekeningen nodig. In deze hands-on-
workshop ga je aan de slag met AutoCAD® 2019 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. 
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be. 
Duur: Halve dag (± 3 uur). ZIE OOK ‘CLUB BRUGGEN’ (WORKSHOP MAKERSPACE)

WORKSHOPS

ELEKTRONICA-ICT
TOEGEPASTE INFORMATICA 
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. 
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be. 
Duur: Halve dag (±3 uur).

MAAK JE EIGEN PXL POCKET 
SYNTHESIZER
In deze workshop maak je je eigen PXL Pocket Synthesizer, een 
digitale synthesizer met analoge VCF en VCO. Leuke basisklanken 
bewerkt met de analoge VCF en VCO laten zowel beginners als 
ervaren muzikanten toe om unieke geluiden te produceren. Je 
soldeert en test de synthesizer zelf en achteraf krijg je hem mee 
naar huis. Life is music!

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs.
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be
Duur: halve dag (± 3 u.)
Kostprijs: 20 euro per leerling voor de materiaalkosten. 
De leerlingen krijgen hun pocket synthesizer na de workshop 
mee naar huis. 

PYTHON: DE PROGRAMMEERTAAL 
VOOR DE BEGINNENDE ICT’ER
Python is - as we speak - de meest gebruikte programmeertaal ter 
wereld op het vlak van pc-software, embedded software en ser-
ver software (bron: IEEE Spectrum, 2018). Daarenboven is Python 
dé  programmeertaal voor beginnende programmeurs. In deze 
workshop starten we met de basis en gaan we al vrij snel over 
naar praktische oefeningen waar leerlingen hun eigen applicatie 
bouwen.

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs.
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be
Duur: kan zowel halve dag (± 3 u., basis) 
als volle dag (± 6 u., diepgaander).



WORKSHOPS

ELEKTROMECHANICA
PRINT JE EIGEN HOOFD IN 3D
De ontwikkeling van 3D-printers is tegenwoordig booming busi-
ness. Met een 3D-scanner en een 3D-printer kun je niet alleen 
een vorm digitaal bewerken, maar die vorm ook - laagje per laag-
je - uitprinten. Hoe nauwkeuriger de 3D-tekening, hoe beter het 
resultaat. De techniek wordt nu al toegepast in de industrie, archi-
tectuur 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 prin-
ten 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 5 en 6 tso elektromechanica. 
Max. aantal leerlingen per sessie: 12 leerlingen. 
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be. 
Duur: Halve dag (± 3 uur).

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 op welke manier je een eenvoudige ventilatie-installatie kan 
opbouwen met spiraalkokers en met een instortsysteem. Zowel 
een afzuigsysteem (systeem C) als balansventilatie (systeem D) 
leer je onder begeleiding opbouwen. Om ervoor te zorgen dat de 
installatie correct werkt, leer je tot slot ook hoe je de juiste metin-
gen kan uitvoeren.  

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs. 
Zeer geschikt voor 6 tso, bv. industriële wetenschappen, 
koeltechnieken, verwarming, elektromechanica, bouw enz. 
Max. aantal leerlingen per sessie: 12 leerlingen. 
Data/tijdstippen: Tijdens het tweede semester, op afspraak. 
Aanvragen via frank.joosten@pxl.be.  
Duur: Halve dag (± 3 uur).

ANY WAY THE WIND BLOWS
Vanaf welke windsnelheden werkt een windmolen? Wanneer 
is er té veel wind? 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 3de graad secundair onderwijs (aso, 
tso). Afhankelijk van de studierichting kan de leerkracht de 
keuze maken om dit onderwerp meer wiskundig of eerder 
praktisch te benaderen.
Max. aantal leerlingen per sessie: 15
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
makerspace@pxluhasselt.be.
Duur: halve dag (±3 uur)

LASERKRAFT 3D
Een van de meest veelzijdige toestellen in onze hedendaag-
se ‘maakeconomie’ is de lasercutter, een toestel waarmee je 
allerhande materialen – hout, leer, plexiglas, spiegels, noem 
maar op – zeer nauwkeurig kan snijden en graveren. Wie het 
toestel slim gebruikt, kan zonder al te veel problemen ook 
3D-objecten creëren, sneller zelfs dan een 3D-printer dat kan. 
In deze workshop zetten we jullie zelf aan het werk in onze 
Makerspace: jullie maken vertrekkend van één of meerdere 
vectortekeningen een eigen, uniek 3D-klasportret. Hoe? Wat? 
Waar? Well, come and see...

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs (aso, tso). 
Max. aantal leerlingen per sessie: 15
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
makerspace@pxluhasselt.be.
Duur: halve dag (± 3 uur)

CLUB BRUGGEN
In deze workshop gaan jullie in groepjes aan de slag in onze Ma-
kerspace en leren jullie al doende – via trial & error – hoe je een 
goede, sterke, stevige brug bouwt. Jullie nemen het in groepjes 
tegen elkaar op en proberen elkaar de loef af te steken door de 
stevigste brug te bouwen, met behulp van onze lasercutter. Wie 
wordt er de enige echte ‘Club Bruggen’-kampioen?

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs (aso, tso). 
Afhankelijk van de studierichting kan de leerkracht de keuze 
maken om dit onderwerp meer wiskundig of eerder praktisch 
te benaderen.
Max. aantal leerlingen per sessie: 15
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
makerspace@pxluhasselt.be.
Duur: halve dag (±3 uur)

Makerspace @ PXL/UHasselt is een open, 
multidisciplinair, technologisch ‘maaklabo’ 
van Hogeschool PXL en Universiteit Has-
selt. Het is een plaats waar jong en oud 
met technologieën kunnen experimente-
ren en begeleide technologieworkshops, 
-bijscholingen of -cursussen kunnen vol-
gen. Een technologische bibliotheek 2.0 
dus, pal in het hart van onze Technologie-
campus. Specifiek voor de 3de graad se-
cundair onderwijs biedt Makerspace drie 
workshops aan.

Meer info: 
http://makerspace.pxluhasselt.be 

ZIE OOK ‘ANY WAY THE WIND 
BLOWS’ (WORKSHOP MAKERSPACE)

ENERGIE-EFFICIËNTIE VAN MACHINES
Modern onderhoud is niet meer zoals vroeger. 
Storingsonderhoud wordt vervangen door meer 
up-to-date methodes om de machines zo effici-

ent mogelijk te laten draaien. Daarom is het belangrijk machines 
aan een grondige energie-efficiëntieanalyse te onderwerpen. 
De leerlingen ontdekken hoe goed onderhoud invloed heeft op 
energie-efficiëntie en leren spelenderwijs verschillende onder-
zoeksmethodes kennen, zoals olieanalyses, ultrasone metingen, 
warmtebeelden, trillingsanalyses enz. Ze mogen deze testen zelf 
uitvoeren nadat ze de nodige instructies hebben gekregen. 

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs. 
Zeer geschikt voor leerlingen mechanica, elektromechanica. 
Max. aantal leerlingen per sessie: 12 leerlingen. 
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
www.rtclimburg.be. Meer info via frank.joosten@pxl.be. 
Duur: Halve dag (± 3 uur).

SMART GRID ENERGY GAME
In deze interactieve klasworkshop nemen de leer-
lingen het tegen elkaar op in een energiemanage-
mentgame. Ze stellen een gesimuleerd mini-elek-

triciteitsnetwerk 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. De leerling die de plc, stoommachi-
ne, 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.
Max. aantal leerlingen per sessie: 12 leerlingen. 
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
www.rtclimburg.be. Meer info via frank.joosten@pxl.be. 
Duur: Halve dag (± 3 uur).

MAINTENANCE MANAGEMENT GAME
Aan de hand van een onderhoudsspel leren 
de leerlingen de verschillende taken in een 
onderhoudsafdeling van een bedrijf. De leerlingen 

komen al spelend in contact met preventief onderhoud, predictief 
onderhoud, proactief onderhoud, planningen, taakverdelingen, 
werkstroombeheersing, kengetallen, informatiebeheer enz. Ze 
voeren gedurende heel het game ook een Life-Cycle Cost Analysis 
(LCCA) uit waarin niet alleen snelle opbrengsten, maar ook kosten 
op lange termijn onder de loep worden genomen.

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs. 
Zeer geschikt voor tso, bv. industriële wetenschappen, 
elektromechanica, mechanica, elektriciteit, onderhoud enz. 
Max. aantal leerlingen per sessie: 12 leerlingen. 
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen 
via www.rtclimburg.be. Meer info via frank.joosten@pxl.be. 
Duur: Halve dag ± 3 uur.

WORKSHOPS

MAKERSPACE



WORKSHOPS

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE
VIND HET VIRUS 
In deze workshop gaan we de verspreiding van een infectie-
ziekte 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 voor-
hand wie. Jullie wisselen in verschillende stappen je lichaams-
vochten uit, waardoor de besmetting zich in de klas verspreidt. 
Daarna gaan we met ELISA, een gespecialiseerde immunolo-
gische 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. 
Max. aantal leerlingen per sessie: 20 leerlingen. 
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be of evelyne.wirix@pxl.be. 
Duur: Halve dag (± 3 uur).

SPIONAGE VANUIT DE LUCHT 
Dankzij webtoepassingen als Google Earth, Bing Maps en Google 
Street View ligt de hele wereld aan je voeten, met enkele muis-
klikken ben je er. In deze workshop gaan we de omgeving rond 
onze Tech-campus bespioneren vanuit de lucht, en dat doen we 
met Geografische Informatiesystemen (GIS). We bekijken lucht-
foto’s, gewestplannen, bodemkaarten en kaarten van waterlopen 
via geopunt.be. Daarna maken we een eigen webkaart aan die we 
op onze smartphone of tablet kunnen gebruiken. Verschillende 
geo- en natuur-apps komen hierbij aan bod. 

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs. 
Zeer geschikt voor richtingen met wetenschappen. 
Data/tijdstippen: Tijdens een voormiddag, op afspraak. 
Aanvragen via frank.joosten@pxl.be. Laptops en tablets 
worden ter beschikking gesteld. 
Duur: Halve dag (3 à 4 uur). 

BAK JE EIGEN BROODJE
Hoe wordt een brood gemaakt? Wat is het verschil tussen 
graansoorten? Waarom is een zelf gemaakt brood niet zo 
luchtig als dat van de bakker? In deze interactieve workshop 
onderzoeken we welke factoren een invloed hebben op de 
kwaliteit van brood. Welke invloed heeft het type bloem? Wat 
zijn gluten en wat is hun functie bij het bakken van brood? 
Kun je brood bakken zonder gluten? Dat soort vragen komen 
allemaal aan bod. En natuurlijk gaan we ook proeven van onze 
eigen broodjes :-).

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs. 
Zeer geschikt voor richtingen met wetenschappen. 
Aantal leerlingen per sessie: 12 tot 18 leerlingen. 
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be
Duur: Halve dag (± 3,5 uur), bij voorkeur voormiddag.

DNA OP HET SPOOR 
Elk levend wezen bevat DNA en je kan zelfs zuiver DNA iso-
leren. Maar wat doen wetenschappers dan met dat DNA? In 
deze workshop ga je zelf minuscule hoeveelheden DNA ‘we-
gen’, een stukje DNA vermenigvuldigen met de PCR-techniek, 
en het voor het oog onzichtbare DNA toch zichtbaar maken.
Je leert ook hoe je de stukjes DNA kan kiezen die vermenig-
vuldigd worden, en hoe dit gebruikt wordt in opsporingsme-
thodes. Op die manier spoor je het DNA van een ziektever-
wekkende schimmel op in appelbomen: in welke bomen 
houdt de schimmel zich precies schuil? 

Doelgroep: 3de graad secundair onderwijs. 
Zeer geschikt voor richtingen met wetenschappen.
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be
Duur: halve dag (± 3 uur)

DOE DE DUURZAAMHEIDSCHECK! 
Al eens gehoord van de 3 P’s? Of van de duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen 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 we samen uit hoe jij elke dag, 
zowel in je privé- als in je toekomstig professioneel leven, één 
wordt met de 3P’s (People, Planet, Prosperity) of vrij vertaald 
de MPW’s (Mensen, Planeet, Welwaart). Doen? Zeker doen!

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs.
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be
Duur: 2 à 3 uur

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-onworkshop gaan 
we hier dieper op in. We trekken de gezonde Diepenbeek-
se buitenlucht in en meten de concentratie aan fijn stof op 
verschillende bladeren. Doel? Ontdekken welke  boomsoort 
het meeste fijn stof kan vastleggen. Fijn stof en fijne leerstof 
samengebald in een fijne workshop.

Doelgroep: Leerlingen 3de graad secundair onderwijs. 
Zeer geschikt voor richtingen met wetenschappen.
Data/tijdstippen: Kan op afspraak, aanvragen via 
frank.joosten@pxl.be
Duur: Halve dag (3 à 4 uur).



BEGELEIDING & JURERING VAN 
GEÏNTEGREERDE PROEVEN (GIP’S)
Elk jaar zijn verschillende PXL-docenten intensief betrokken bij 
heel wat geïntegreerde proeven (GIP’s) uit het technisch secun-
dair onderwijs. Ze nemen als ‘mentor’ deel aan tussentijdse bege-
leidings- en evaluatiemomenten, helpen tso-leerlingen voort met 
hun technische problemen en zetelen in de examenjury’s. De on-
derwerpen waarvoor onze PXL-docenten gevraagd worden, zijn 
heel divers: elektromechanica, elektronica-ICT, bouw, agro- en 
biotechnologie enz. De beste GIP per middelbare school wordt 
genomineerd voor de PXL-Tech Award (zie hieronder).
Meer info: frank.joosten@pxl.be 

PXL-TECH AWARD
De PXL-Tech Award bekroont de beste geïntegreerde proef in de 
de door PXL bezochte middelbare scholen. Elke bezochte school 
mag één kandidaat nomineren die meedingt voor de hoofdprijs 
tijdens een finale op onze Diepenbeekse PXL-Tech-campus.
Meer info: frank.joosten@pxl.be 

DAG VAN DE WETENSCHAP
Op zondag 25 november 2018 staat een nieuwe editie van de Dag 
van de Wetenschap op het programma. Ook Hogeschool PXL 
neemt deel.
Meer info: www.dagvandewetenschap.be 

VLAAMSE STEM OLYMPIADE
PXL is een van de structurele partners van de Vlaamse STEM Olym-
piade (1ste graad middelbaar onderwijs) en de Vlaamse Junior STEM 
Olympiade en OO Techniek (5de en 6de leerjaar lager onderwijs). 
Meer info: www.technologieolympiade.be 
of frank.joosten@pxl.be 

FIRST LEGO LEAGUE 
De professionele bacheloropleiding Elektronica-ICT van PXL-Tech 
is co-organisator van de robotprogrammeerwedstrijd First Lego 
League (i.s.m. Voka-Limburg). Doel is jongeren aan de hand van 
concrete robotopdrachten in te wijden in de wondere wereld van 
de techniek.
Meer info: www.techniekpromotie.be 

CODERDOJO 
Coderdojo’s zijn samenkomsten waarop jongeren van 7 tot 18 jaar 
in clubverband leren programmeren. PXL-IT is mee betrokken bij 
de Coderdojo’s in de provincie Limburg. 
Meer info: www.coderdojobelgium.be 

TECHNOLOGIEBENDE 
(STAD GENK)
Onder de noemer ‘Technologiebende’ biedt PXL ook een aantal 
workshops aan voor kinderen van 8 tot 14 jaar, in samenwerking 
met de stad Genk.
Meer info: www.technologiebende.be

MYMACHINE
PXL is partner van MyMachine, een uniek project waarin onze 
studenten - in nauwe samenwerking met leerlingen technisch se-
cundair onderwijs - een droommachine van kinderen uit het lager 
onderwijs helpen realiseren.
Meer info: www.mymachinevlaanderen.be en 
marleen.schepers@pxl.be

LIMBURG STEM’T AF
PXL deelt zijn technologische kennis en ervaring ook binnen Lim-
burg 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

OPENLESDAGEN
Eens even proeven van het hoger onderwijs: het kan. Tijdens de 
openlesdagen lopen leerlingen een woensdagnamiddag mee op 
de campus, snuiven ze de sfeer op en volgen ze hier en daar een 
(deel van) een les. Schrijf alvast de volgende data in je agenda:

WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019
WOENSDAG 8 MEI 2019

Meer info: www.pxl.be/openlesdagen

PROEFDAGEN
Schrijf je leerlingen van de derde graad  in voor een sessie naar 
eigen keuze en laat ze proeven van het hoger onderwijs. 

DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018  
DINSDAG 12 MAART 2019

INFODAGEN 
Een goede manier om je voor te bereiden op je hogere studies 
is een opendeurdag of infodag bijwonen waarop je tekst en uit-
leg op maat krijgt over de opleidingen die je interesseren. Om te 
noteren:

WOENSDAG 7 NOVEMBER 2018 
VAN 18.00 - 21.00 UUR 
 
ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019 
VAN 09.00 - 13.00 UUR

ZATERDAG 27 APRIL 2019 
VAN 09.00 - 13.00 UUR

DINSDAG 2 JULI 2019 
VAN 15.00 - 20.00 UUR

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019 
VAN 09.00 - 14.00 UUR

Meer info: www.pxl.be/infodagen 
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E313 ANTW
ERPEN-LUIK

CAMPUS 
QUARTIER CANAL

CAMPUS 
ELFDE LINIE

CAMPUS DIEPENBEEK

CAMPUS 
GUFFENSLAAN

Vildersstraat

CAMPUS 
VILDERSSTRAAT

CONTACT
We zijn ook altijd beschikbaar voor verdere toelichtingen.
 

CAMPUS DIEPENBEEK
Agoralaan (Gebouw H) • 3590 Diepenbeek
 
Professionele Bachelor Agro- en Biotechnologie
Opleidingshoofd Tony Remans
tony.remans@pxl.be
 
Professionele Bachelor Bouw
Opleidingshoofd Greet Frederix
greet.frederix@pxl.be
 
Professionele Bachelor Elektromechanica
Opleidingshoofd Patrick Pilat
patrick.pilat@pxl.be
 
Professionele Bachelor Elektronica-ICT
Opleidingshoofd Patrick Hilven
patrick.hilven@pxl.be

CAMPUS ELFDE LINIE
Elfde Liniestraat 26 (gebouw B) • 3500 Hasselt
 
Professionele Bachelor Toegepaste informatica
Departementshoofd Francis Vos
francis.vos@pxl.be

HOE INSCHRIJVEN?
Al onze workshops zijn bestemd voor leerlingen van het 5de, 6de 
en 7de middelbaar. Plaats van afspraak is PXL-Tech, Agoralaan – 
Gebouw H, 3590 Diepenbeek (tenzij anders aangegeven). De 
workshops vinden voornamelijk plaats in het tweede semester en 
worden concreet ingevuld op basis van de vraag. First come, first 
served... Wees snel, want het aantal plaatsen en workshops is be-
perkt!

Wil je graag deelnemen? Vraag je leerkracht dan een mailtje te 
sturen naar de contactpersoon in het kadertje van de workshop 
van jouw keuze. Op eenvoudig verzoek regelen we ook een gratis 
broodjeslunch als je klas een volle dag op PXL-Tech vertoeft.

Voor PXL-workshops die in het aanbod van RTC Limburg vervat 
zitten, kunnen vervoersonkosten vergoed worden. Meer info op 
www.rtclimburg.be 

PXL-TECH EN PXL-IT
@ YOUR SERVICE
WAT WIJ VERDER NOG IN PETTO HEBBEN VOOR MIDDELBARE SCHOLEN


