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Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod, bezoek dan regelmatig onze website www.uhasselt.be/uhasseltatschool. 

Nieuwe activiteiten, data van de aangekondigde activiteiten en ander nieuws vind je hier terug. Ook in de toekomst  
ontwikkelen we geregeld nieuwe initiatieven voor leerlingen en leerkrachten en staan we open voor jouw suggesties.



Geachte mevrouw, heer
Beste leerling

Onderzoekers willen niet enkel de wereld beter begrijpen en verder 
ontdekken, maar ook een stukje beter maken. Ze ontwikkelen in-
novatieve duurzame technologieën rond topics als klimaatopwarming, 
groene energie en economie, verkeer, milieu en gezondheid…

Maar voor de grote uitdagingen van morgen en de verdere ontwikke-
ling van de kenniseconomie is er een zeer grote behoefte aan goed 
opgeleide medewerkers zoals bedrijfsleiders, ICT-medewerkers, 
ingenieurs, geneesheren, milieutechnologen, mobiliteitsmanagers, 
projectontwikkelaars, rechters…

UHasselt@school vormt alvast een eerste stap naar deze medewer-
kers van de toekomst. Het programma laat jongeren uit het secundair 
onderwijs proeven van wetenschappelijk onderzoek én van onze 
opleidingen.

Voor het academiejaar 2015-2016 bieden de faculteiten van de 
Universiteit Hasselt een brede waaier van activiteiten (workshops, 
proefritten…) aan voor leerlingen en leerkrachten – in klasverband of 
op individuele basis. Activiteiten die ongetwijfeld leerzaam zijn, maar 
vooral ook uitdagend en boeiend.

Kennis in actie, daar gaan we voor!

prof. dr. Luc De Schepper
rector Universiteit Hasselt

Universiteit Hasselt

Campus Hasselt
Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Tel. 011 26 80 32
els.smeyers@uhasselt.be

www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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De data van de meeloopdagen zijn gelinkt aan de uurroosters en worden in 
de loop van het jaar bekend gemaakt. Geïnteresseerd? Bezoek regelmatig 
onze website www.uhasselt.be/uhasseltatschool. 

Voor wie: individuele leerlingen derde graad SO
Voorinschrijven is verplicht op www.uhasselt.be/uhasseltatschool.
Het aantal inschrijvingen per meeloopdag is beperkt.

ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN

Verschillende bacheloropleidingen van de UHasselt organiseren meeloop-
dagen voor individuele leerlingen op woensdagnamiddag of tijdens de 
vakanties.

Bezocht je al een infodag en twijfel je nog tussen bepaalde studierich-
tingen? Of wil je een beter beeld krijgen van de opleidingen en ben je 
benieuwd hoe het onderwijs aan de UHasselt werkt? Of wil je gewoon het 
‘student’-gevoel opsnuiven? Loop dan eens een halve dag mee met de 
studenten.

Voor de meeste opleidingen bevat deze meeloopdag een hoorcollege, een 
practicum in een labo of een oefeningensessie samen met de bachelorstu-
denten. Deze ‘open lesdag’ dompelt je onder in het leven van de student 
en je kunt al jouw vragen stellen.

MEELOOPDAGEN
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ARCHITECTUUR

■		 EERSTE SEMESTER

  - Meelopen in de ontwerpstudio

INTERIEURARCHITECTUUR

■	 	 HERFSTVAKANTIE

  - Meelopen in het atelier van retail design

MEELOOPDAGEN

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

■		 HERFSTVAKANTIE

  - Toegepaste economische wetenschappen:
  Wiskunde voor bedrijfseconomen
  Financieel boekhouden
  Macro-economie

  - Handelsingenieur/Handelsingenieur in de 
   beleidsinformatica (BI):
  Hogere wiskunde 1
  Financieel boekhouden
  Exploratieve en descriptieve data-analyse (enkel voor BI)

  - Handelswetenschappen:
  Algemene bedrijfskunde
  Algemene economie

■		 KROKUSVAKANTIE
  - Toegepaste economische wetenschappen:
  Psychologie en organisatie
  Micro-economie 1

  - Handelsingenieur/Handelsingenieur in de 
   beleidsinformatica:
  Micro-optimalisatie 1
  Hogere wiskunde 1

  - Handelswetenschappen:
  Statistiek voor bedrijfskundigen 1
  Psychologie 
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BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

■		 HERFSTVAKANTIE
  - Blok ‘Zintuigen en zenuwen’ 
  - Blok ‘Zieke Organen’ 

■		 PAASVAKANTIE
  - Blok ‘Gen- omgevingsinteracties’ 

GENEESKUNDE

■		 HERFSTVAKANTIE
  - Blok ‘Gezonde en zieke cellen en weefsels’
  - Blok ‘Rug en onderste lidmaat’
  - Blok ‘Ademhaling’

■		 KROKUSVAKANTIE
  - Blok ‘Nier en homeostase’

■		 PAASVAKANTIE
  - Blok ‘Genetische informatiestroom’
  - Blok ‘Neurowetenschappen’

INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

■		 WOENSDAGEN 17 FEBRUARI, 23 MAART EN 27  
  APRIL 2016 
  Telkens van 13.30 tot 16.00 uur
  Kennismaking met de opleiding industriële ingenieursweten- 
  schappen en een halve dag proefdraaien samen met de studenten.

■		 TWEEDE SEMESTER
  - Microbiologie voor verpakkingsingenieurs

MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

■		 KROKUSVAKANTIE
■		 WOENSDAGNAMIDDAGEN 16 MAART 
  EN 27 APRIL 2016

  - Ontwikkelen van mobiliteitsscenario’s in het kader  
   van een case study
  - Verkeerspsychologie: jongeren in het verkeer
  - Hoorcollege rond ruimtelijke planning
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BIOLOGIE

■		 TWEEDE SEMESTER
  Hoorcollege uit volgende opleidingsonderdelen:
  - Biologie van de ongewervelde dieren
  - Van metabolisme tot systeembiologie
  - Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren

CHEMIE

■		 EERSTE SEMESTER
  - Metaalioncomplexen en hydraten
  - Water, bron van leven en grenzeloze chemie

■		 TWEEDE SEMESTER
  - Zelf een supergeleider maken!

FYSICA

■		 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
     van 14.00 tot 15.00 uur
  - Hoorcollege:  
   Tijd en ruimte in de speciale relativiteitstheorie

INFORMATICA

■		 TWEEDE SEMESTER
  - Van spinrag tot web: de fundamenten van het  
   World Wide Web
	 	 -	 Efficiënt	tekenen	van	lijnstukken	en	cirkels
  - ‘Clipping’ in computer graphics: teken niet buiten  
   je scherm

WISKUNDE

■		 DINSDAG 3 NOVEMBER 2015 
     van 9.00 tot 17.30 uur
  Samen met de bachelorstudenten volg je een dag  
  het opleidingsonderdeel Calculus 1; hoorcollege,  
  zelfstudieopdracht en responsiecollege.

Data: de exacte date zijn gelinkt aan de uurroosters en wor-
den in de loop van het jaar bekend gemaakt. Meer details 
vind je op onze website www.uhasselt.be/Meeloopdagen. 
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ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN

Verschillende opleidingen van de UHasselt organiseren ‘proefritten’ voor 
individuele leerlingen. Terwijl de meeloopdagen aan leerlingen de mogelijk-
heid geven om ‘mee te lopen’ met onze studenten tijdens hun normale 
lessen en practica, richten we de proefritten op maat in voor leerlingen uit 
het secundair onderwijs. Leerlingen proeven zo op een actieve manier van 
een bepaalde opleiding. 

Tijdens deze proefritten verdiep je je samen met andere leerlingen uit het 
secundair onderwijs in een actuele topic uit de bacheloropleiding op basis 
van speciaal ingerichte hoorcolleges, practica of opdrachten. 

PROEFRITTEN

Voor wie: individuele leerlingen derde graad SO
Voorinschrijven is verplicht via www.uhasselt.be/uhasseltatschool.
Het aantal inschrijvingen per proefrit is beperkt.
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ARCHITECTUUR

Goed ontwerpen is het belangrijkste dat je als architectuurstudent moet 
leren. Wil je weten hoe dat werkt? Heb je zin om zelf te ervaren hoe een 
architect zijn studenten leert ontwerpen in de ontwerpstudio? Kom dan 
naar de opleiding architectuur, en ga zelf creatief aan de slag.

Na een korte inleiding over de opleiding architectuur en een rondleiding in 
de ontwerpstudio’s krijg je een kleine ontwerpopdracht. Je bedenkt zelf 
een ruimte en stelt die voor met een maquette, schetsen of digitale foto’s. 
Je krijgt hiervoor het nodige materiaal. Een docent van de ontwerpstudio 
begeleidt je. Zo leer je meteen ook communiceren over ruimte en architec-
tuur.

■		Data: woensdagen 9 maart en 20 april 2016, 
   telkens van 13.30 tot 17.00 uur
■	 Contactpersoon: Marieke Swerts
    marieke.swerts@uhasselt.be

INTERIEURARCHITECTUUR

Wist je dat interieurarchitectuur een discipline is waarin wetenschappe-
lijk onderzoek verricht wordt? Wist je dat interieurarchitecten tijdens het 
ontwerpen ook zelf onderzoekend te werk gaan? We laten jou tijdens deze 
proefrit graag kennismaken met dit bijzondere aspect van de opleiding 
interieurarchitectuur.

Enkele docenten en onderzoekers presenteren de opleiding interieurar-
chitectuur en geven een rondleiding in de ontwerpstudio’s. Daarna tonen 
zij concrete voorbeelden van onderzoek in interieurarchitectuur. Je maakt 
kennis met enkele specifieke deeldomeinen: retail design, herbestemming 
en scenografie. In de namiddag ga je zelf aan de slag. Je maakt zelf een 
ontwerpje en leert zo al ontwerpend en schetsend nadenken over belang-
rijke thema’s zoals sociale interactie, toegankelijkheid en functionaliteit.

■		Data: woensdagen 9 maart en 20 april 2016, 
   telkens van 13.30 tot 17.00 uur
■	 Contactpersoon: Marieke Swerts
    marieke.swerts@uhasselt.be

PROEFRITTEN
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FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN

De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen organiseert vier proefrit-
ten. Indien je nog twijfelt aan je studiekeuze, schrijf je dan in om meerdere 
proefritten te volgen.

Handelswetenschappen
Als bedrijfsmanagers geld willen verdienen met hun bedrijf, moeten ze een 
goed beeld hebben van hun business model, m.a.w. een accuraat beeld 
van hoe hun organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Om hier als 
manager op in te spelen, moet je in eerste instantie weten welke taken 
jouw (toekomstige) klanten uit te voeren hebben, welke problemen ze daar 
graag bij opgelost zien en wat voor hen voor een meerwaarde kan zorgen.

Als handelswetenschapper moet je degelijk business model adequaat 
kunnen invullen. Tijdens deze proefrit gaan we samen eerst bekijken welke 
elementen er belangrijk zijn in een dergelijk business model om dit daarna 
toe te passen op enkele concrete bedrijven en gevalstudies.

■		Datum: woensdag 9 maart 2016 van 13.30 tot 16.30 uur
■	 Contactpersoon: Laurien Stuvers
    laurien.stuvers@uhasselt.be
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Handelsingenieur
Geld afhalen aan de automaat, aanschuiven aan de ingang van een festival, 
een broodje halen in het studentenrestaurant… Dagelijks worden we gecon-
fronteerd met wachtrijen. Maar wist je dat deze wachtrijen ook wiskundig 
geformuleerd en gesimuleerd kunnen worden? We laten je tijdens deze proefrit 
graag kennis maken met dit aspect van de opleiding Handelsingenieur. Kwan-
titatieve methoden zijn immers een belangrijk onderdeel van deze opleiding. 

Na een korte inleiding over de opleiding Handelsingenieur volgt er een inlei-
dend hoorcollege waarin we de elementen van een wachtrij zullen bespre-
ken. Vervolgens ga je in kleine groepjes zelf aan de slag met simulatiesoft-
ware en bouw je je eigen model van een eenvoudige wachtrij. Daarna kan 
je gaan experimenteren met je model, op zoek naar mogelijkheden om de 
wachtrij te verkorten of de tijd in de wachtrij te verkleinen. 

■		Datum: woensdag 9 maart 2016 van 13.30 tot 16.30 uur
■	 Contactpersoon: Laurien Stuvers
    laurien.stuvers@uhasselt.be

Toegepaste economische wetenschappen
Waarom presteert een bedrijf beter dan haar concurrenten - de econo-
mische omgeving en de klanten zijn toch dezelfde? Een succesvol bedrijf 
heeft meestal een betere strategie dan haar concurrenten. Wat is een 
(bedrijfs)strategie? Wat is een ‘goede’ bedrijfsstrategie? Waarop bouwt een 
goede strategie en waartoe leidt ze? Hoe kunnen we de kwaliteit van een 
strategie meten? 

Een toegepast econoom of TEW-er is bij uitstek de strategiebouwer en –
bewaker van een onderneming of van een functionele afdeling in een bedrijf. 
In deze proefrit kijken we mee in de (meestal) geheime keuken van een 
onderneming. We leren hoe een strategie kan tot stand komen en waartoe 
ze moet leiden… en misschien vinden we samen wel verbeterpunten. 

■		Datum: woensdag 16 maart 2016 van 13.30 tot 16.30 uur
■	 Contactpersoon: Laurien Stuvers
    laurien.stuvers@uhasselt.be

Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Exact 20 jaar geleden kwam de eerste populaire webbrowser “Netscape 
Navigator” op de markt en drong het World Wide Web de huiskamers 
binnen. Je bent groot geworden met het Internet en net daarom is het 
moeilijk de enorme impact ervan op ons leven te doorgronden. We leven in 
een periode die enkel geëvenaard werd door de industriële revolutie in de 
18de eeuw. Het Internet heeft het bedrijfsleven grondig veranderd en dat 
ervaren we iedere dag opnieuw zowel als consument en als werknemer of 
bedrijfsleider.

In deze proefrit maak je kennis met de opkomst van het Internet en de 
groei van data. Je ziet hoe het Internet de spelregels van het bedrijfsleven 
verandert en hoe bedrijven hierop inspelen of aan ten onder gaan. We be-
spreken hiervoor bekende voorbeelden zoals Google, Facebook en ITunes.

Na een inleidend hoorcollege, gaan we aan de hand van een werkzitting 
dieper in op het belang van data-analyse. Je zal o.a. je eigen Facebook 
gegevens doorspitten op zoek naar verrassende verbanden en inzichten. 
Tenminste, als je dat durft…

■		Datum: woensdag 16 maart 2016 van 13.30 tot 16.30 uur
■	 Contactpersoon: Laurien Stuvers
    laurien.stuvers@uhasselt.be
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BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Om je zo een volledig mogelijk beeld te geven over de opleiding biomedi-
sche wetenschappen splitsen we de namiddag in drie onderdelen op.
1. Je maakt kennis met het onderwijsconcept van de masteropleiding bio-

medische wetenschappen aan de UHasselt, waar ziekte- en gezondheid 
bij de mens hét centrale thema is. Hierbij krijg je de kans om zelf op een 
interactieve wijze een oplossing te zoeken voor een geschetste casus.

2. Je mag een kijkje nemen achter de schermen van het biomedisch on-
derzoeksinstituut en je kunt alvast proeven van de stagemogelijkheden 
binnen de opleiding.

3. Je voert zelf een biomedische proef uit.

■		Datum: woensdag 16 maart 2016 van 14.00 tot 17.00 uur
■	 Contactpersoon: prof. dr. Niels Hellings
    niels.hellings@uhasselt.be

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN 
& KINESITHERAPIE

Het ‘klassieke’ beeld van de masserende kinesitherapeut bestaat niet 
meer! Vandaag is een kinesitherapeut een revalidatiespecialist die een 
brede paramedische opleiding heeft gekregen met tal van behandelings-
technieken en kennis over hoogtechnologische revalidatieapparatuur. Maar 
wat doet een kinesitherapeut vandaag de dag nu echter precies? Welke 
kennis over het menselijk lichaam bezit hij en welke technieken gebruikt 
hij dan juist bij verschillende patiënten? Zoek je al een eerste antwoord op 
deze vragen, kom dan een bezoekje brengen aan de opleiding revalidatie-
wetenschappen & kinesitherapie van de Universiteit Hasselt. 

Na het onthaal op onze campus, volg je een mini-hoorcollege en maak 
je kennis met ons modulair onderwijs in kleine groepen door dit zelf toe 
te passen. Hierna volg je een mini-practicum en leer je meer over onze 
opleiding, haar troeven en de beroepsmogelijkheden. Tot slot sluiten we af 
met een drankje.

■		Data: woensdagen 23 maart, 27 april en 11 mei 2016 
   telkens van 13.45 tot 16.00 uur 
■	 Contactpersoon: Ine Hanssen
    ine.hanssen@uhasselt.be
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RECHTEN

Je maakt kennis met een topic uit de rechten van de mens. Dit zijn rechten 
die geacht worden aan ieder mens toe te komen, zoals bijvoorbeeld poli-
tieke vrijheidsrechten, recht op privacy, rust, arbeid, vrije tijd of onderwijs. 
Tijdens deze proefrit gaan we dieper in op het recht op privacy. 

Na een inleidend hoorcollege ga je aan de hand van een casus over pri-
vacy zelf aan de slag. In groep definieer je de rechtsvraag en ga je op zoek 
naar een oplossing.

■		Datum: woensdag 9 maart 2016 van 14.00 tot 17.00 uur
■	 Contactpersoon: Marijke Huber
    marijke.huber@uhasselt.be
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SCIENCE AND ENGINEERING DAYS 

ERVAAR EENS EEN DAG HOE HET VOELT OM IN DE HUID TE KRUIPEN 
VAN EEN ECHTE WETENSCHAPPER OF (INDUSTRIEEL) INGENIEUR?
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De faculteiten Wetenschappen en Industriële Ingenieurswetenschappen 
organiseren in de herfstvakantie de Science & Engineering Days. Tijdens 
deze twee dagen bieden we diverse workshops aan voor individuele leer-
lingen van het zesde jaar secundair onderwijs.

Vraag je je af hoe een wetenschapper zijn kennis in de praktijk en in het on-
derzoek inzet? Of wil je een beter beeld krijgen van de ingenieursopleidin-
gen van de UHasselt? Aarzel dan niet en schrijf je in voor een of meerdere 
workshops van de Science & Engineering Days.

Ben je geïnteresseerd in de opleidingen van faculteit Wetenschappen of de 
faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen?
Kom dan op donderdag en/of vrijdag wetenschapsactiviteiten volgen 
binnen het domein van biologie, biowiskunde, biochemie, bouwkunde, 
chemie, elektromechanica, fysica/elektrotechniek en nucleaire technologie.

Je gaat aan de slag in de labo’s en computerlokalen van de universiteit en 
zet daarmee de theorie meteen om in de praktijk. Je experimenteert, voert 
allerlei proeven uit en maakt gebruik van fascinerende technologie zodat  je 
op korte tijd kennismaakt met de opleiding en zelf beleeft hoe boeiend en 
uitdagend wetenschap en technologie zijn.

Deze workshops zijn geen rechtstreekse aanvulling op de leerstof van het 
secundair onderwijs en maken geen deel uit van leerprojecten, maar heb-
ben de bedoeling je te laten proeven van ‘wetenschapper’ en ‘ingenieur’ 
zijn.

■ Voor wie: individuele leerlingen zesde jaar secundair onderwijs
■ Data: donderdag 5 en vrijdag 6 november 2015
■ Meer info: het volledige programma, de aangeboden workshops en   
  verdere details op www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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COACHINGSDAGEN

Algemeen coördinator: prof. dr. Marjan Vandersteen

Als je geneeskunde wil studeren moet je vooraf slagen voor het toelatings-
examen arts & tandarts. Het examen wordt jaarlijks tweemaal georgani-
seerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
(ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen). 

Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen:
- Het KIW-deel (Kennis en Inzicht in de Wetenschappen) peilt naar kennis 

en inzicht in biologie, chemie, fysica en wiskunde.
- Het IVV-deel (Informatie Verwerven en Verwerken) gaat de capaciteiten na 

om informatie te verwerven en verwerken, en peilt naar het studeerpoten-
tieel.

Leerlingen met de ambitie om geneeskunde te volgen, kunnen 
aan de UHasselt terecht om zich optimaal voor te bereiden op het 
toelatingsexamen. We bieden twee verschillende voorbereidingsformules 
aan: “coaching full option” en “coaching mini”. Beide formules laten je 
toe om te proeven van de universiteitssfeer, en de kennis en kunde aan te 
scherpen die tijdens het toelatingsexamen wordt getest. 

VOORBEREIDING  
TOELATINGSEXAMEN ARTS & 
TANDARTS: 
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COACHING FULL OPTION  

De coaching full option is gespreid over het volledige schooljaar, en biedt 
je een intensieve inhoudelijke voorbereiding op het toelatingsexamen arts 
& tandarts. Deze coachingformule omvat een lessenreeks van acht KIW-
sessies, één IVV-sessie en twee werkzittingen. 

DE KIW-SESSIES: 
Wanneer: 
8 zaterdagvoormiddagen (van oktober 2015 tot en met mei 2016) + 2 
werkzittingen in het voorjaar 2016.  

Wat: 
Elke sessie heeft twee lesdelen, waarin telkens één vakgebied aan bod 
komt: biologie, chemie, fysica en wiskunde. Voor elk vakgebied vertrekken 
we van het programma uit de informatiebrochure ‘Toelatingsexamen arts & 
tandarts’.

Elke sessie bestaat uit: 
■	 een bondig overzicht van de theorie die gekend moet zijn voor het 
 toelatingsexamen
■ een bespreking van voorbeeldvragen en training van specifieke 
 strategieën om de meerkeuzevragen van het examen op te lossen.

Hoe: 
De begeleiding gebeurt door leerkrachten van het secundair onderwijs. 
Het geheel wordt ondersteund door een elektronische leeromgeving. 

 
DE IVV-SESSIE:
Wanneer: 
woensdagnamiddag, voorjaar 2016. Na inschrijving ontvang je in januari 
een bericht van de datamogelijkheden.

Wat:
■	 Inoefenen communicatiemodel voor het arts-patiëntgesprek
■ Uitwisselen tips om vragen over medische teksten te beantwoorden 

COACHING MINI 

In de lente wordt een beknoptere versie van de coachingsdagen aange-
boden voor wie de coaching full option niet heeft gevolgd. Deze coaching 
mini omvat twee sessies: één KIW-sessie (waarin de oplossingstechniek 
van meerkeuzevragen wordt ingeoefend) en één IVV-sessie (cfr. supra). 

■	 Voor wie: 
 leerlingen zesde jaar SO, die overwegen om deel te nemen aan het 
 toelatingsexamen arts & tandarts

■ Data:
 - Coaching full option: 8 KIW sessies, 1 IVV-sessie + 2 werkzittingen 
  van oktober 2015 tot en met juni 2016
 - Coaching mini: één KIW-sessie + één IVV-sessie in het voorjaar 2016
 Op de website www.uhasselt.be/coaching vind je de exacte data.

■ Locatie: 
 Universiteit Hasselt – Gebouw D – 3590 Diepenbeek

■ Inschrijvingsgeld:
 - Coaching full option: 100 euro voor 8 KIW-sessies, 1 IVV-sessie 
  + 2 werkzittingen
 - Coaching mini: 25 euro voor 1 KIW-sessie + 1 IVV-sessie
 Bij stopzetting van de sessies is er geen terugbetaling mogelijk.

■ Contactpersoon:  Kathleen Ungricht
  T 011 26 85 03
  kathleen.ungricht@uhasselt.be 

Inschrijven verplicht via www.uhasselt.be/coaching en kan vanaf 14 
september 2015 voor coaching full option en vanaf 4 januari 2016 voor 
coaching mini. 
De plaatsen zijn beperkt.
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CODERDOJO 

HOU JE VAN COMPUTERS, 
GAMES EN ZELF (LEREN) 
PROGRAMMEREN? DAN IS 
CODERDOJO HELEMAAL IETS 
VOOR JOU!
CoderDojo Belgium organiseert gratis workshops (doe-het-zelf lessen) voor 
jongens en meisjes van 7 tot 18 jaar. Een Dojo wordt volledig door vrijwil-
ligers 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 rich-
ten elke maand samen een Dojo in.

■ Voor wie: leerlingen van 7 tot 18 jaar
■ Meer informatie en de juiste data: op volgende website
 www.uhasselt.be/CoderDojo
■ Locatie: UHasselt en PXL om beurt, meer info op 
 www.uhasselt.be/CoderDojo
■ Contactpersoon: prof. dr. Frank Neven
  T 011 26 82 17
  frank.neven@uhasselt.be
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Woensdag 13 april 2016 vindt de jaarlijkse ‘Rocket Science Launch Day’ 
plaats. De Universiteit Hasselt en Cosmodrome Genk slaan opnieuw de 
handen in elkaar voor dit spannend evenement. De deelnemers, individueel 
of in groepjes, bouwen op voorhand een waterraket. Tijdens de wedstrijd-
dag vullen we de raketten niet met brandstof maar met water. Als ultieme 
test gaan de leerlingen de uitdaging aan en lanceren ze de zelfgebouwde 
raket! 

De ontwerpers van de kunstwerken die het hoogst vliegen, slepen de 
‘Frank De Winne Awards’ én schitterende prijzen in de wacht.
Voor lager en secundair onderwijs voorzien we een aparte prijsklasse.

De wedstrijd staat open voor alle leerlingen van het lager en secundair 
onderwijs. 

■ Voor wie: leerlingen lager en secundair onderwijs, 
  individueel of in groepjes
■ Datum: woensdag 13 april 2016 van 13.30 tot 17.00 uur 
■ Informatie en inschrijven: www.uhasselt.be/Rocketlaunch
■ Contactpersoon: Michel De Roeve
  T 011 26 82 71
  michel.deroeve@uhasselt.be

ROCKET SCIENCE LAUNCH DAY

WEDSTRIJD 
WATERRAKETLANCERINGEN EN HOOGTEMETINGEN!
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TEDXUHASSELTYOUTH

Op zaterdag 14 november 2015 vindt de allereerste editie van TEDxUHas-
seltYouth plaats! 
Tijdens dit evenement ‘voor’ en ‘door’ jongeren verzamelen alle onder-
nemende, nieuwsgierige en creatieve jongeren zich op één en dezelfde 
locatie. Hier luisteren ze naar inspirerende sprekers die hun verhaal en 
dromen delen, nemen ze deel aan diverse en leuke workshops en kunnen 
ze andere gemotiveerde en plezante mensen ontmoeten en samen bou-
wen aan een beter morgen. Dit natuurlijk vergezeld van de nodige hapjes, 
drankjes en muziek. 

Ken jij iemand met een spraakmakend verhaal? Heb jij iets te vertellen aan 
andere jongeren? Heb jij een muzikaal of artistiek talent waar wij nog geen 
weet van hebben? Of wil je misschien meehelpen met de organisatie van 
zulk een groot en spectaculair evenement? 
Stuur dan een e-mail naar info@tedxuhasselt.eu en wie weet schitter jij wel 
op het hoofdpodium! 

Meer informatie en updates kan je terugvinden op www.tedxuhasselt.eu, 
inschrijven kan je hier ook doen. Volg ons voor de laatste nieuwtjes op 
Twitter en Facebook. 
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CURSUSSEN VOOR  
EXCELLENTE LEERLINGEN

Heb je een extra intellectuele uitdaging nodig tijdens je secundair onderwijs 
of wil je een realistische smaakmaker uit de universiteit? Overweeg dan 
eens om een cursus te volgen aan de Universiteit Hasselt.
Het aanbod richt zich zowel op leerlingen, die hun algemene kennis willen 
verbreden met een nieuw vakdomein, als op leerlingen die hun middelbare 
schoolkennis in een bepaald domein willen verdiepen.

OPLEIDING   OPLEIDINGSONDERDEEL COÖRDINEREND VERANTWOORDELIJKE SP PERIODE
Biologie Biologie van de cel Prof. dr. Jan Colpaert  6 1ste kwartiel /semester1*
Chemie Structuurchemie Prof. dr. Marlies Van Bael 5 1ste kwartiel /semester1*
Fysica Mechanica Prof. dr. Jean Manca 6 1ste kwartiel /semester1*

Informatica Inleiding Algoritmen en  
Programmeren Prof. dr. Frank Neven 5 1ste kwartiel /semester1*

Wiskunde Calculus 1 Prof. dr. Peter De Maesschalck 4 1ste kwartiel /semester1*
Biomedische Wetenschappen Statistiek in de genetica Prof. dr. Niel Hens   4 2de kwartiel /semester1*
Bedrijfseconomische wetenschappen Macro-economie Prof. dr. Lode Vereeck 6 1ste trimester
Bedrijfseconomische wetenschappen Financieel boekhouden Prof. dr. Nadine Lybaert 6 1ste & 2de trimester

De hoorcolleges worden gevolgd door zelfstudieopdrachten en responsie-
colleges of door begeleide oefeningensessies en practica. Daarna kun je ook 
examens afleggen. Je dient wel voldoende tijd vrij te maken voor de cursus 
en hiertoe de mogelijkheden hebben. Indien je in aanmerking komt, maken 
we duidelijke afspraken met je ouders en de school. 

Als je slaagt voor het opleidingsonderdeel dat je gekozen hebt, en je komt 
aan de UHasselt studeren, kun je vrijgesteld worden voor dat vak.
De leerlingen, ouders en eventueel de leerkracht-begeleider worden in een 
eerste gesprek met de coördinator van uhasselt@school uitvoerig ingelicht 
over de opzet van het programma en de combinatie met het secundair 
onderwijs. 

Voor meer informatie: 
Neem jij, je ouders of de school contact op met els.smeyers@uhasselt.be.

In dit kader selecteerde de Universiteit Hasselt onderstaande opleidings-
onderdelen uit het 1ste bachelorjaar. Andere opleidingsonderdelen zijn 
eveneens mogelijk. Sommige vakken staan ook op het programma van 
een andere opleiding dan in de tabel aangegeven is. 

* 1ste kwartiel/semester 1: onderwijsperiode van 21 september tot en met 6 november 2015
* 2de kwartiel/semester 1: onderwijsperiode van 30 november 2015 tot en met 22 januari 2016
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ACTIVITEITEN IN KLASVERBAND

Op zoek naar nieuwe ideeën voor een practicum of workshop? Ontbreekt 
het aan de juiste apparatuur of materialen in het labo van de school? Of 
spreekt een andere omgeving je aan? Schrijf je klas dan in voor een leerlin-
genpracticum of workshop. 

Hieronder vind je een aantal leerlingenpractica/workshops die aan de 
UHasselt ontwikkeld werden. Deze nemen een halve of hele dag in beslag. 
De geselecteerde thema’s zijn een onderdeel van de eindtermen (leerdoe-
len) voor de derde graad secundair onderwijs.

LEERLINGENPRACTICA EN WORKSHOPS

Voor wie: klasgroepen derde graad SO
Inschrijven is verplicht via www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Om zoveel mogelijk klassen een kans te bieden is deelname aan het aantal 
sessies beperkt!
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Wie start aan een opleiding in architectuur of interieurarchitectuur, begint 
aan een boeiend traject waarin theoretische lessen afgewisseld worden 
met praktische vakken. Tijdens je opleiding ontwikkel je creatieve vaardig-
heden die ervoor zorgen dat je je ideeën leert vormgeven, zowel in je hoofd 
als op papier en in de ruimte rondom je. Je leert nadenken over vorm, 
kleur, materialen en texturen, ruimte en dimensie, context.

Voor heel wat leerlingen uit de middelbare graad zijn schetsen of concep-
tueel denken geen vertrouwde zaken. Met onze workshops brengen we 
hier verandering in. In overleg met de leerkracht en in functie van de groep 
kunnen workshops rond verschillende thema’s uitgewerkt worden. 

Schetsen: Leer en oefen de basisbeginselen van het (architecturale) schet-
sen in een boeiende workshop. 

Woonkwaliteit: Een woning is meer dan een dak boven het hoofd. Hoe 
ontwerp je een woning met aandacht voor comfort, privacy, sociale con-
tacten en de identiteit van de bewoners? In deze workshop kruip je in de 
schoenen van de ontwerper en denk je na over deze kenmerken.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, met minimum 4 uur wiskunde
■	 Data: op aanvraag
■	 Duur: 2 uur tot een halve dag (overeen te komen)
■	 Locatie: UHasselt – campus Diepenbeek - Gebouw E
■	 Contactpersoon: Marieke Swerts
                               marieke.swerts@uhasselt.be 

WORKSHOP ARCHITECTUUR EN 

INTERIEURARCHITECTUUR

Tijdens een workshop kunnen de leerlingen proeven van studeren aan de 
faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen. Aan de hand van een com-
binatie van werkvormen (hoorcolleges, werkzittingen en groepsoefeningen) 
dompelen we de leerlingen gedurende een halve of hele dag onder in een 
reëel thema van de opleiding toegepaste economische wetenschappen 
en/of handelsingenieur.

We werken rond een centraal maatschappelijk relevant (bedrijfs)econo-
misch thema. Zo kwamen de voorgaande jaren onder andere de thema’s 
duurzaamheid (met duurzaamheidsquiz), ondernemerschap en innovatie, 
creatief boekhouden, marketing en internationale economie aan bod. 

Naast de leerervaring de dag zelf, krijgen de leerlingen ook meteen een 
zicht op enkele beroepsmogelijkheden die een diploma handelsweten-
schappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur of 
handelsingenieur in de beleidsinformatica kan bieden.

Het programma bespreken we op voorhand in overleg met de leerkracht 
en stemmen we af op de groep. Bij voldoende deelnemers kan de work-
shop op maat worden uitgewerkt. 

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, klasgroepen of  
 scholengemeenschappen
■	 Data: op aanvraag
■	 Duur: halve dag of hele dag, afhankelijk van het programma
■	 Locatie: UHasselt – campus Diepenbeek - Gebouw D
■	 Contactpersoon: Laurien Stuvers
                               laurien.stuvers@uhasselt.be

WORKSHOP BEDRIJFSECONOMI-

SCHE WETENSCHAPPEN

- 23 -



Hoe kan DNA-analyse gebruikt worden in biomedisch onderzoek 
en CSI?
Leerlingen worden even ondergedompeld in het wetenschappelijk onder-
zoek dat wetenschappers uitvoeren aan het Biomedisch Onderzoeksinsti-
tuut (BIOMED) van de UHasselt.

Aan de hand van een aantal experimenten maken de leerlingen kennis 
met enkele aspecten van het DNA-onderzoek. DNA wordt onder andere 
gebruikt in het onderzoek naar de ontrafeling van het ziekteproces bij 
multiple sclerose (MS) en voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen 
voor deze ziekte. Een bekende toepassing is ook de identificatie van een 
verdachte van een misdaad op basis van zijn genetische vingerafdruk.

Elke leerkracht geeft dit practicum voor eigen klas, met de nodige techni-
sche ondersteuning van de onderzoeksgroep. Hiertoe wordt een voor-
bereidende workshop georganiseerd. Deelname aan deze (of de vorige) 
workshop is essentieel bij inschrijving van een klas.

■	 Voorbereidende workshop voor leerkrachten:  
 Woensdag 13 januari 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.
■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, met sterke affiniteit voor 
 wetenschappen
■	 Data: van 25 januari t.e.m. 28 januari 2016
■	 Duur: telkens een halve dag (9.00 tot 12.00 uur of 13.00 tot 16.00 uur)
■	 Locatie: UHasselt – campus Diepenbeek - Gebouw D – 
 Didactische laboratoria biomedische wetenschappen
■	 Contactpersoon: dr. Monique Hosselet
                               monique.hosselet@uhasselt.be

Het maken van reële DNA-profielen 
De leerlingen, gecoacht door hun leerkracht, werken eigenhandig met 
micropipetten, twee verschillende restrictie-enzymen, een echt genoom en 
relatief ongevaarlijke chemicaliën. Ze voeren per twee een gelelectroforese 
uit, construeren reële DNA-profielen van de lambda-faag en toetsen dit aan 
de theorie.

Elke leerkracht geeft dit practicum voor eigen klas, met de nodige techni-
sche ondersteuning van de onderzoeksgroep. Hiertoe wordt een voor-
bereidende workshop georganiseerd. Deelname aan deze (of een vorige) 
workshop is essentieel bij inschrijving van een klas.

■	 Voorbereidende workshop voor leerkrachten:  
 woensdag 13 januari 2016 van 14.00 tot 17.00 uur
■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, met sterke affiniteit voor
 wetenschappen
■	 Data: van 1 t.e.m. 5 februari 2016
■	 Duur: telkens halve dag (9.00 tot 12.00 uur of 13.00 tot 16.00 uur)
■	 Locatie: UHasselt – campus Diepenbeek - Gebouw D -
 Didactische laboratoria biologie 
■	 Contactpersonen: Brigitte Vanacken
  brigitte.vanacken@uhasselt.be

  prof. dr. Patrick Reygel
  patrick.reygel@uhasselt.be

PRACTICUM BIOMEDISCHE 
WETENSCHAPPEN PRACTICUM BIOLOGIE 
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Nanochemie: de wereld van de kleinste deeltjes 
Leerlingen vergelijken de eigenschappen van zelfgemaakte zonnecrème 
waarin al dan niet nanodeeltjes aanwezig zijn.

Chemie en industrie 
Tijdens dit practicum experimenteren leerlingen niet alleen met kunststof-
fen, maar ze bereiden zelf kunststoffen en leren ze identificeren. 

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO,
 het practicum ‘Chemie en industrie’ is voor het zesde jaar SO
■	 Data: van 25 januari t.e.m. 5 februari 2016, elke schooldag 
■	 Duur: voor- en namiddag 
■	 Locatie: UHasselt – campus Diepenbeek – Gebouw D -
 Didactische laboratoria chemie
■	 Contactpersonen: Hilde Breemans
  hilde.breemans@uhasselt.be
  
  prof. dr. Wanda Guedens
  wanda.guedens@uhasselt.be

PRACTICA CHEMIE  
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Maak je eigen zonnecel met nanomaterialen
Het is momenteel belangrijker dan ooit om aan de groeiende energiebe-
hoefte van de mens te voldoen met schone, hernieuwbare energie. Een 
bron voor dit soort energie is de zon. Om de energie van de zon om te 
zetten in bruikbare energie, bijvoorbeeld voor elektronische apparaten, 
worden zonnecellen ontwikkeld. Een bepaald type zonnecel, de Grätzel-
cel, maakt op een intelligente manier gebruik van nanotechnologie, en 
combineert zo twee brandend actuele onderwerpen uit de fysica. In dit 
practicum bouwen en testen de leerlingen zonnecellen.

Dit practicum kadert ook in het Interregproject ‘Organext’ van de UHas-
selt. Tijdens het practicum brengen we de leerlingen in contact met nieuwe 
ontwikkelingen in het domein van zonne-energie.

Kernproeven
Radioactiviteit is een onderwerp uit de fysica dat sterk tot de verbeelding 
spreekt. Het lijkt ongrijpbaar, en wordt spijtig genoeg nog hoofdzakelijk 
met mogelijk schadelijke gevolgen geassocieerd. Denk hierbij maar aan 
de kernramp in Japan. Menselijke toepassing van radioactiviteit kunnen 
echter ook zeer nuttig zijn; bijvoorbeeld röntgenfoto’s en bestralingen tegen 
kanker.

In dit practicum bestuderen we manieren om ons te beschermen tegen ra-
dioactieve straling en koppelen we dit aan de achterliggende eigenschap-
pen van die straling.

PRACTICA FYSICA
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Rocket Science
Ruimtevaart is voor velen een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Nochtans is het 
gebaseerd op eenvoudige klassieke fysica, nl. de drie wetten van Newton. 
De werking van een simpele waterraket is daarom volledig gelijkaardig aan 
die van een spaceshuttle.

In dit practicum voeren de leerlingen indoor statische lanceringen uit met 
een waterraket en analyseren ze druk- en krachtmetingen om te berekenen 
hoe hoog de raket in werkelijkheid zou vliegen. Op deze manier kunnen 
ze de optimale vulling voor de waterraket bepalen. Het resultaat testen we 
uiteindelijk met een outdoor lancering van de waterraket.

Aanvullend op dit practicum organiseren de Universiteit Hasselt en de 
Cosmodrome Genk de ‘Rocket Science Launch Day’ op woensdag 13 
april 2016. Leerlingen krijgen hier de kans om een echte ‘rocket scientist’ 
te worden. Ze bouwen zelf een waterraket en nemen het in een competitie 
tegen elkaar op om te bepalen wie naar huis gaat met de ‘Frank De Winne 
Award’ voor de hoogst vliegende raket.

Meer info over de ‘Rocket Science Launch Day’ vind je op pagina 19.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO
■	 Data: op aanvraag
■	 Duur: halve dag
■	 Locatie: UHasselt – campus Diepenbeek - Gebouw D - 
 Didactische laboratoria fysica 
■	 Contactpersoon: Koen Paes
  koen.paes@uhasselt.be
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Lego Mindstorms: Inside the mind of a robot
Rondrijdende auto’s zonder chauffeur, chirurgische ingrepen op afstand, 
verkenners op Mars, stofzuigende hulpjes in de woonkamer… De techno-
logie staat duidelijk niet stil! Tijdens deze workshop maken de leerlingen 
kennis met de wereld van robots. Heel wat interessante vragen komen aan 
bod: Wat is een robot eigenlijk? Hoe zorg je ervoor dat een robot doet wat 
jij wil? Wat is het verschil tussen een robot en een mens? Hoe communi-
ceert een robot? Kan een robot denken…?

De deelnemers krijgen een snelcursus programmeren en gaan in team aan 
de slag met een robot. Ze moeten ervoor zorgen dat hun robot een aantal 
uitdagingen vindingrijk weet op te lossen. 
Voor de durvers wordt de workshop afgesloten met een toffe wedstrijd: wie 
programmeert de beste oplossing voor de grote uitdaging? Moge de beste 
robot… euh... moge het beste team winnen!

Programmeer je eigen virtuele wereld met Scratch
Tijdens deze workshop maken de leerlingen kennis met de beginselen 
van programmeren aan de hand van de visuele programmeeromgeving 
Scratch. Met Scratch kan je in géén tijd een origineel programma in 
elkaar steken of een interactief 2D-spel maken. De leerlingen kunnen zich 
hierdoor vooral concentreren op het algoritmisch denken en worden niet 
gehinderd door een ingewikkelde programmeertaal.

Zodra ze de basis onder de knie hebben worden enkele uitdagende 
opdrachten voorzien. Welk team ontwerpt en programmeert hiervoor de 
inventiefste oplossing? 

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, met affiniteit voor wiskunde of ICT
■	 Data: op aanvraag
■	 Duur: halve dag (3 uur met pauze)
■	 Locatie: UHasselt – campus Diepenbeek – Gebouw D
■	 Contactpersonen: Kris Gabriëls
  kris.gabriels@uhasselt.be

  prof. dr. Fabian Di Fiore
  fabian.difiore@uhasselt.be

WORKSHOPS INFORMATICA
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Bioplastics in verpakkingen
Tijdens deze workshop in het VerpakkingsCentrum dompelen wij je onder 
in de wereld van de verpakkingen.
Verpakkingen zijn erg belangrijk en het is dan zeer logisch dat hier hoge 
eisen aan worden gesteld. 

Bij de start van deze dag krijg je een interactieve denkoefening voorge-
schoteld: welke functies hebben verpakkingen, welke cyclus ondergaat 
een verpakking vanaf de grondstoffen, productie, inpakken, gebruik als  
primaire, secundaire  of tertiaire verpakking, recyclage...
Daarna leggen we de klemtoon op het verschil tussen biomaterialen en 
kunststoffen. hoe worden ze gemaakt, waar komen ze voor, welke voor- en 
nadelen hebben ze, hoe kunnen de materiaaleigenschappen verbeterd 
worden...

Na deze inleiding komt het échte werk eraan. Eerst laten we je zien hoe je 
‘zelf’ een bioplastic kan synthetiseren in het chemielabo. Vervolgens maak je 
kennis met de testtoestellen en meetapparatuur in het VerpakkingsCentrum.

Aan het eind van de dag zal je toegeven dat er inderdaad een heuse tech-
nologie achter elke verpakking schuilgaat.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO 
■	 Data: oktober tot maart op aanvraag
■	 Duur: hele dag
■	 Locatie: Universiteit Hasselt - campus Diepenbeek - Gebouw H 
■	 Contactpersoon: prof. dr. Mieke Buntinx
  mieke.buntinx@uhasselt.be

Wakkere drankverpakking
Je maakt kennis met de wereld van de verpakkingen tijdens deze work-
shop van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen.

We starten de workshop met een interactieve denkoefening; welke functies 
hebben verpakkingen, welke cyclus ondergaat een verpakking vanaf de 
grondstoffen, productie, inpakken, gebruik als primaire, secundaire  of terti-
aire verpakking, recyclage, hergebruik t.e.m. verbranding met terugwinning 
van energie… Wat zijn de laatste trends in (eco)design…?
Vervolgens maak je kennis met de testapparatuur in het VerpakkingsCentrum. 

In de namiddag duiken we samen in het labo. Redbull geeft je vleugels! Dat 
zeggen ze toch, maar wat zit er in zo’n energierijk drankje? Hoeveel cafeïne 
vind je erin terug? Dat ontdek je hier via een aantal leuke experimenten.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO 
■	 Data: oktober tot maart op aanvraag
■	 Duur: hele dag
■	 Locatie: Universiteit Hasselt - campus Diepenbeek - Gebouw H 
■	 Contactpersoon: prof. dr. Mieke Buntinx
  mieke.buntinx@uhasselt.be

WORKSHOPS INDUSTRIËLE 

INGENIEURSWETENSCHAPPEN
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Electronics, back to the basics
We gaan terug naar de basics van de elektronica. Deze workshop is een 
échte doe-activiteit waarin je basisschakelingen uit de elektronica in elkaar 
knutselt. Je maakt kennis met diverse technieken die aan de basis liggen 
van onze hedendaagse informatiemaatschappij. 

Uiteraard staan we ook open voor andere voorstellen (na overleg) zoals; 
Wat is er fascinerender dan te merken dat er toch muziek komt uit een 
batterijloze radio? Wat is groene elektronica? Hoe kun je schakelingen 
simuleren op pc? Hoe werkt energiezuinige ledverlichting? Hoe richt je een 
satellietschotel?
Het antwoord op al die vragen krijg je tijdens de workshop en tijdens het 
maken van je eigen knutselding als aandenken. 

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, max. 16 leerlingen 
■	 Data: vanaf oktober tot en met april, op aanvraag
■	 Duur: halve dag
■	 Locatie: Universiteit Hasselt - campus Diepenbeek - Gebouw H 
■	 Contactpersoon: Frank Appaerts
  frank.appaerts@uhasselt.be

Arduino 101
Arduino is een open-source elektronica prototyping platform, gebaseerd 
op flexibele en gemakkelijk te gebruiken hard- en software. Door middel 
van speciale ingangen en enkele sensoren kan de Arduino zeer eenvoudig 
zijn omgeving waarnemen en met behulp van zijn uitgangen kan hij hierop 
regeren (aansturen van een alarm, verlichting, motor, twitter posts...). Het 
programma passen we aan, we houden hierbij rekening met de voorkennis 
van de leerlingen (in samenspraak met de leerkracht).

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, max. 14 leerlingen 
■	 Data: op aanvraag 
■	 Duur: halve dag
■	 Locatie: Universiteit Hasselt - campus Diepenbeek - Gebouw H 
■	 Contactpersoon: Steven Nagels
  steven.nagels@uhasselt.be
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Bouwwedstrijd spaghettibruggen
In deze workshop leer je de sterkste vakwerkbrug te ontwerpen met (on-
gekookte) spaghetti! Met computersoftware bepaal je de krachtswerking 
in je ontwerp en optimaliseer je de structuur. Vervolgens maak je in team 
een gelijmd schaalmodel van je brug in spaghetti. Ten slotte wordt de brug 
belast tot ze breekt. Het team dat de brug met de meest optimale sterkte/
massa-verhouding bouwt, wint de wedstrijd!

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, max. 20 leerlingen   
■	 Data: op aanvraag 
■	 Duur: hele dag
■	 Locatie: Universiteit Hasselt - campus Diepenbeek - Gebouw H 
■	 Contactpersoon: prof. dr. Bram Vandoren
  bram.vandoren@uhasselt.be

Hello Android! games op je smartphone
Een smartphone is fijn speelgoed: je kunt hiermee e-mails checken, 
facebooken, spelletjes spelen én je kan er zelf op programmeren. Met een 
Android-phone doe je dit in Java.

In deze workshop maak je kennis met deze wondere taal en programmeer 
je zélf een game voor je slimme telefoon. Wij leveren een groot deel code 
aan, maar de essentiële delen vul jezelf in. Dat je hierbij op een weten-
schappelijk verantwoorde manier moet omgaan met logica, spelregels en 
creatief denken, spreekt voor zich. Programmeren is vooral logisch denken 
en alles in heel kleine stapjes opschrijven. 

■	 Voor wie: leerlingen derde graad ASO en TSO, max. 20 leerlingen 
■	 Data: op aanvraag 
■	 Duur: halve dag
■	 Locatie: Universitaire campus Diepenbeek - Gebouw B
■	 Contactpersoon: Kris Aerts
  kris.aerts@kuleuven.be
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Van geheimschrift tot high tech cryptografie
Berichten versturen die de vijand niet kan ontcijferen, is iets wat men al 
eeuwen wil, van het oude Egypte over de Romeinen tot de Russen en de 
James Bonds van deze wereld.

In deze workshop maak je een korte reis door de geschiedenis van het 
geheimschrift tot de hedendaagse cryptografie. Je leert om berichten te 
versleutelen en ook om ze te kraken. Niet om stoute dingen te doen, maar 
wel om te leren wat er mis kan gaan en om op die manier het geheim-
schrift beter te maken.

De eerste pogingen van Julius Caesar kan je nog perfect met de hand 
uitrekenen, maar achter moderne cryptografie gaat hogere wiskunde schuil 
en zelfs de beste computers hebben jaren nodig om dit te kraken.
Cryptografie is een boeiende wereld vol high tech elektronica waar de 
valkuilen om elke hoek liggen.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad ASO en TSO, max. 20 leerlingen, 
 minimum 4 uur wiskunde
■	 Data: op aanvraag 
■	 Duur: 3 uur
■	 Locatie: Universitaire campus Diepenbeek - Gebouw B
■	 Contactpersoon: Kris Aerts
  kris.aerts@kuleuven.be

Maak zelf je hologram
Een hologram is het resultaat van de interferentie van vlakke en sferische 
lichtgolven op een lichtgevoelig glazen plaatje. De vlakke lichtgolven 
komen rechtstreeks van een lichtbron, hier een laser, en de sferische licht-
golven komen van het voorwerp.
Een hologram bestaat uit ontelbare grote en kleine ringen. Als je met een 
lamp op deze ringen schijnt, krijg je een diffractiepatroon te zien of een 
holografisch beeld. Kantel je de hologram, dan krijg je een ander diffractie-
patroon te zien. De leerlingen krijgen het zelfgemaakte hologram van hun 
eigen 3D-foto mee naar huis.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad ASO en TSO, max. 8 leerlingen, 
 voorkennis van trillingen en golven
■	 Data: op aanvraag 
■	 Duur: halve dag
■	 Locatie: Universitaire campus Diepenbeek - Gebouw B
■	 Contactpersoon: Stan Wouters
  stan.wouters@kuleuven.be
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Moving forward met gis en gps 
Tijdens deze workshop maken de leerlingen kennis met het geografisch 
informatiesysteem (gis) en het global positioning system (gps). Via een 
stellingenspel komen de leerlingen alles te weten over het ontstaan, de 
werking en de toepassingen van gis en gps. Daarna leren de leerlingen op 
de campus (in groepjes) navigeren met een gps en ontdekken zij ook hoe 
gps-verplaatsingen geregistreerd kunnen worden via andere technologieën, 
waarin een gps gebouwd is, zoals bijvoorbeeld een smartphone. Met 
zo een smartphone nemen de leerlingen tijdens het navigeren foto’s van 
knelpunten en andere verkeersgerelateerde items. In het derde deel van de 
workshop bewerken de leerlingen achter de computer - op een speciale 
gis-gebaseerde website - de verplaatsingen, foto’s en opdrachten die zij 
uitvoerden op de campus en maken zo zelf een bereikbaarheidskaart van 
de campus.

■	 Duur: 2,5 uur (enkel praktische workshop zonder theorie gis & gps, de   
 theorie is op voorhand beschikbaar voor leerkrachten
■	 Duur: 3,5 à 4 uur (theorie gis & gps én praktische workshop)
 Het programma wordt afgestemd op de reistijden en lunchpauze van  
 de school.  
■	 Locatie: Universiteit Hasselt - campus Diepenbeek - Gebouw D

Rijden onder invloed 
In deze interactieve workshop presenteren we eerst de problematiek van 
Rijden Onder Invloed in een ruimer kader van mobiliteit en verkeers(on)
veiligheid. We kijken hierbij zowel naar de Vlaamse context als over de 
landsgrenzen heen en maken een onderscheid in het profiel van een be-
stuurder: leeftijd, geslacht…
In een tweede luik gaan de leerlingen via een uitdagende quiz dieper in 
op een aantal volkswijsheden en clichés met betrekking tot alcohol. Ben 
je nu meer dronken van whisky dan van bier? Wat kan je doen om sneller 
nuchter te worden? Vanaf wanneer beïnvloedt alcohol je rijgedrag? Wat is 
alcohol en wat gebeurt er als je met een rietje drinkt? Is sms’en achter het 
stuur gevaarlijker dan rijden onder invloed?

Tot slot ontdekken de leerlingen in het derde luik hoe het voelt om dronken 
achter het stuur te zitten in de rijsimulator of om in dronken toestand een 
hindernissenparcours af te leggen met promillebrillen. In deze workshop 
ondervinden jongeren aan den lijve wat alcohol doet met hun lichaam en 
wat de impact daarvan is op hun verkeersgedrag.

■	 Duur: 2,5 uur        
 Het programma wordt afgestemd op de reistijden en lunchpauze van  
 de school. 
■	 Locatie: Campusmodule met rij-simulator en promillebril:   
                Universiteit Hasselt – Wetenschapspark gebouw 1
                Klasmodule met promillebril: in eigen school

WORKSHOPS MOBILITEITSWETENSCHAPPEN
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Duurzaam ‘verkeren’: verkeers(on)leefbaarheid… voor iedereen 
belangrijk, maar een vaag begrip
In deze workshop bekijken we de verkeers(on)leefbaarheid nader aan de 
hand van de begrippen: barrièrewerking, oversteekbaarheid, sluipverkeer, 
verkeersdruk en mobiliteitsbeleid en stellen leerlingen aan de hand van een 
buitenopdracht zelf een verkeersleefbaarheidsindex op.

De groeiende vraag naar mobiliteit vraagt ook aandacht voor het leefmilieu, 
zonder de sociale en economische functie van mobiliteit te ondermijnen. 
Het begrip verkeersleefbaarheid bevat zowel objectieve als subjectieve ele-
menten, speelt lokaal als regionaal af, binnen als buiten de bebouwde kom.

Voor de ene persoon is sluipverkeer naar de universiteitscampus de boos-
doener, terwijl voor de ander de oversteekbaarheid bij de campus uiterst 
belangrijk is. De handelaar in de buurt bekijkt al die auto’s van studenten 
als potentiële klanten, maar andere klanten en buurtbewoners winkelen 
liever in een autovrij centrum. En de wegbeheerder? Die constateert dat 
de verkeersdruk aanvaardbaar is, maar dat het parkeren tot teveel overlast 
leidt.

Daarom meten leerlingen met een speedgun, geluidsmeter en meetwiel de 
verkeersleefbaarheid op langs de wegen rond de Universiteit Hasselt en 
stellen hiervoor een verkeersleefbaarheidsindex op.

■	 Duur: 2,5 uur
■	 Locatie: Universiteit Hasselt – Wetenschapspark gebouw 1

■	 Voor wie: leerlingen derde graad ASO en TSO, max. 20 leerlingen, 
 minimum 4 uur wiskunde
■	 Data: op aanvraag 
■	 Contactpersoon: Virginie Claes
  virginie.claes@uhasselt.be
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Voor wie: klasgroepen derde graad SO
Inschrijven is verplicht via www.uhasselt.be/uhasseltatschool

ACHTER DE SCHERMEN VAN  
ONDERZOEKSINSTITUTEN

Onderzoek en onderwijs aan de UHasselt zijn nauw met elkaar verbonden. 
Aan de UHasselt verrichten we internationaal vooraanstaand onderzoek 
in een aantal speerpuntdomeinen zoals o.a. biomedisch onderzoek, 
revalidatiewetenschappen milieukunde, statistiek, informatica en materiaal-
onderzoek. 

Klasgroepen kunnen inschrijven voor een bezoek aan de onderzoeksinsti-
tuten. BIOMED, REVAL, CMK, CenStat, EDM en IMO laten je alvast achter 
de schermen kijken.
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Binnen het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) wordt onderzoek 
gevoerd naar processen die betrokken zijn bij ontstekingen van de herse-
nen en bij auto-immuniteit, een mechanisme waarbij het menselijk lichaam 
eigen lichaamscomponenten aanvalt. Hierbij staat het onderzoek naar de 
ziekten multiple sclerose (MS) en reumatoïde artritis (RA) centraal. Verder 
worden er ook neurologische aandoeningen zoals epilepsie bestudeerd en 
is er een sterke samenwerking met de lokale ziekenhuizen ZOL en Jessa 
om het cardiologische onderzoek verder te ontrafelen.

Tijdens een bezoek aan BIOMED zien de leerlingen de onderzoekers in de 
verschillende laboratoria in actie. Ze maken ook kennis met geavanceerde 
technologieën die gebruikt worden in het onderzoek naar multiple sclerose.

Indien de groep meer dan 14 leerlingen telt, splitsen we de groep in twee. 
We vragen dat de leerlingen dan door 2 leerkrachten worden begeleid.

Tot slot bieden we de mogelijkheid aan om de rondleiding binnen BIOMED 
te combineren met een rondleiding binnen het studiecentrum voor revalida-
tieonderzoek REVAL.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, met sterke affiniteit voor 
 wetenschappen
■	 Data: op aanvraag, we bieden twee mogelijkheden aan:
 1) Presentatie met rondleiding: 1.5 uur
 2) Presentatie met rondleiding gekoppeld aan een practicum: 2.5 uur
■	 Locatie: UHasselt – Gebouw C – Biomedisch Onderzoeksinstituut
■	 Website: www.uhasselt.be/biomed 
■	 Contactpersoon: dr. Kim Pannemans
  kim.pannemans@uhasselt.be 

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET BIOMEDISCH  

ONDERZOEKSINSTITUUT (BIOMED)
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Binnen REVAL wordt fundamenteel en dienstverlenend onderzoek verricht 
in nagenoeg alle domeinen van de revalidatiewetenschappen (neurolo-
gische, musculoskeletale, cardiorespiratoire, pediatrische en geestelijke 
revalidatie). Hiernaast heeft REVAL bijzondere wetenschappelijke expertise 
verworven in de revalidatie van neuro- immunologische en degenera-
tieve aandoeningen zoals Multiple Sclerose. Hierbij bestuderen REVAL 
onderzoekers niet enkel het functionele resultaat van diverse behandelings-
strategieën, maar wordt ook nagegaan welke de onderliggende (veelal 
biomedische) mechanismen hiervan zijn. In haar onderzoeksstrategie heeft 
REVAL bijzonder aandacht voor het gebruik van nieuwe revalidatiestrate-
gieën zoals o.a. revalidatierobotica.

Deze rondleiding bieden we ook aan in combinatie met een bezoek aan 
het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED).

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, 
 met sterke affiniteit voor wetenschappen
■	 Data: op aanvraag, duurtijd van het bezoek in onderlinge afspraak
■	 Locatie: UHasselt – gebouw A – Rehabilitation en Research Center
■	 Contactpersoon: Ine Hanssen
  ine.hanssen@uhasselt.be

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET 

REHABILITATION RESEARCH CENTER (REVAL)
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In het Centrum voor Milieukunde (CMK) wordt multidisciplinair milieu-
onderzoek uitgevoerd. In het bijzonder wordt toxiciteitsonderzoek verricht. 
Dit betekent onderzoek naar cellulaire en moleculaire mechanismen van 
toxiciteit, onderzoek naar biodiversiteit, ontwikkeling van zuiveringstech-
nieken voor vervuilde bodems en (grond)water en milieu-analyses. Naast 
biologische en chemische aspecten komen ook economische en juridische 
aspecten van vervuiling en sanering aan bod.

Bij een bezoek aan het CMK maak je kennis met een aantal onderzoekstopics.

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET 

CENTRUM VOOR MILIEUKUNDE (CMK)

■	 Data: donderdag 29 oktober 2015, voor- en namiddag,
 vrijdag 30 oktober 2015, voormiddag
■	 Locatie: UHasselt – Gebouw D - Centrum voor Milieukunde
■	 Website: www.uhasselt.be/cmk
■	 Contactpersoon: Brigitte Vanacken
  brigitte.vanacken@uhasselt.be
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ACHTER DE SCHERMEN VAN HET 

CENTRUM VOOR STATISTIEK (CENSTAT)

Het Centrum voor Statistiek (CenStat) verricht onderzoek binnen de domei-
nen van de mathematische statistiek, de biostatistiek en de bioinforma-
tica. Wetenschappers ontwikkelen en bestuderen statistische modellen, 
zowel vanuit een theoretisch als vanuit een praktisch oogpunt. Hierbij is er 
aandacht voor de toepasbaarheid van deze modellen bij klinische studies, 
epidemiologisch en genetisch onderzoek...

Tijdens een bezoek aan CenStat krijgen leerlingen een beeld van het statis-
tisch onderzoek dat wordt uitgevoerd, van het beroep van statisticus en in 
welke mate statistiek alom verspreid is doorheen de maatschappij.

■	 Data: op aanvraag, 2 uur met pauze
■	 Locatie: UHasselt – Gebouw D - Centrum voor Statistiek
■	 Website: www.uhasselt.be/censtat
■	 Contactpersoon: prof. dr. Roel Braekers
  roel.braekers@uhasselt.be
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Aan het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) ligt de focus op on-
derzoek in toegepaste informatica. Competentiedomeinen zijn: computer 
graphics, mens-machine interactie en multimedia & communicatie-techno-
logie. 

Iedereen kent een aantal toepassingen van het wereldwijde onderzoek in 
deze domeinen:
• in de multimediawereld: het steeds groter wordend aanbod van mul-

timediatoepassingen op mobiele toestellen zoals smartphones, mp4-
spelers...

• in de filmwereld: computeranimatiefilms zoals Ice Age®, Ratatouille®, 
Cars®, Toy Story®...

• in de games-wereld: prachtige voorbeelden van interactie tussen mens 
en machine zijn Nintendo® en Wii®.

Bij een bezoek aan het EDM belicht het onderzoeksteam een stukje van de 
technologie achter een aantal van deze toepassingen en krijg je een zicht 
op ‘een dag uit het leven van een wetenschapper’.

■	 Data: op aanvraag, 2 tot 3 uur met pauze
■	 Locatie: UHasselt - Wetenschapspark – 
 Expertisecentrum voor Digitale Media
■	 Website: www.uhasselt.be/edm
■	 Contactpersoon: prof. dr. Fabian Di Fiore
  fabian.difiore@uhasselt.be

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET 

EXPERTISECENTRUM VOOR DIGITALE MEDIA (EDM) 
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Het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) verenigt fysici en chemici die 
actief zijn in het domein van de materialen. Er is een nauwe samenwerking 
met het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC). Kerncompe-
tentie is de ontwikkeling en karakterisering van nieuwe materialen voor 
de micro-elektronica, alsook de bio-elektronica en de nanotechnologie. 
Materialen en technologieën van morgen worden vandaag op het IMO 
ontwikkeld, bijvoorbeeld kunstmatig diamant, uv-detectoren, lichtgevende 
plastics, zonnecellen, biosensoren...

Bij een bezoek aan het IMO maak je kennis met een aantal onderzoekstopics 
en hun toepassingen.

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET 

INSTITUUT VOOR MATERIAALONDERZOEK (IMO)

■	 Data: op aanvraag, 2 tot 2.5 uur met pauze
■	 Locatie: UHasselt – Wetenschapspark - 
 Instituut voor Materiaalonderzoek 
■	 Website: www.uhasselt.be/imo
■	 Contactpersonen: Materiaalfysica:
  Ellen Muyters
  ellen.muyters@uhasselt.be

  Chemie:
  prof. dr. Wanda Guedens
  wanda.guedens@uhasselt.be
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Sinds oktober 2013 maakt het VerpakkingsCentrum deel uit van IMO-
IMOMEC.
De onderzoeksgroep maakt gebruik van diverse testapparaten om verpak-
kingsmaterialen zoals kunststof en golfkarton te karakteriseren.
Bij een bezoek aan het Verpakkingscentrum krijgen de leerlingen een 
duidelijk beeld van de gebruikte testwijzen om de eigenschappen van 
materialen te typeren. 
Het VerpakkingsCentrum voert onderzoek naar onderstaande toepassin-
gen:
- sterkte van plastic folie
- doorprikweerstand van bijvoorbeeld een vuilniszak
- vochtabsorptie van karton
- doorlaatbaarheid van een PET-flesje voor bubbelend CO2-gas
- klimaateffecten zoals temperatuur, licht en vocht op de sterkte of de 

kleuren van bedrukte verpakkingen
- de biodegradeerbaarheid van een draagtas in biokunststof
…

■	 Data: op aanvraag, 1,5 uur
■	 Locatie: UHasselt – Technologiecentrum - Wetenschapspark 27
■	 Website: www.uhasselt.be/verpakkingscentrum
■	 Contactpersoon: prof. dr. Roos Peeters
  roos.peeters@uhasselt.be

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET 

INSTITUUT VOOR MATERIAALONDERZOEK: VERPAKKINGSCENTRUM
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EEN PROF VOOR DE KLAS

Wil je leerlingen stimuleren en in contact brengen met actuele topics en 
onderzoeksthema’s? Wil je hen een voorproefje aanbieden van het onder-
wijs- en onderzoeksgebeuren aan de universiteit? Dit kan door een prof uit 
te nodigen in je school/klas om een gastles te geven.

Voor deze gastlessen selecteerden we een aantal actuele en boeiende 
topics waaruit je een keuze kunt maken. De gekozen thema’s hebben een 
link met het onderwijs en met het wetenschappelijk onderzoek aan de 
UHasselt. Voor een aantal gastlessen vragen we een specifieke voorkennis 
van de leerlingen. Houd hier zeker rekening mee bij de aanvraag zodat de 
gastles een aangename ervaring wordt voor iedereen.
De gastlessen kunnen ook een inleiding zijn voor een groepswerk of een 
individueel leerlingenproject. 

De gastlessen vraag je online aan via het inschrijvingsformulier tot 20 
november 2015!
Het aantal aanvragen per gastles is beperkt. 

Voor wie: klasgroepen derde graad SO
De leerkracht doet de aanvraag voor een gastles via 
www.uhasselt.be/uhasseltatschool.
Voor meer info: els.smeyers@uhasselt.be
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De volgende gastlessen worden aangeboden:

ARCHITECTUUR
■ “Van stadskanker naar stadsanker”: Inspirerende projecten voor de 
stadDag

INTERIEURARCHITECTUUR
■ Ontdek de wereld door de ogen van een interieurarchitect

INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN
■ Engineeren van functionele materialen: Printing the future
■ Hoe gadgets het de dokter gemakkelijker kunnen maken
■ Modified Atmosphere Packaging als techniek voor voedselconservering

BIOLOGIE
■ Moeder vanwaar komen wij? De evolutie van de mens
■ Schimmels: een levensverzekering voor planten

CHEMIE/FYSICA
■ Kijken naar atomen: microscopie zonder licht
■ Nanodeeltjes: de kleinste door mens gemaakte objecten met de  
 grootste impact op ons leven
■ Plastics, materialen van de 21e eeuw: vloek of zegen
■ Zonne-energie vangen met plastics: een nieuwe generatie 
 fotovoltaïsche cellen op basis van polymeren
■ Energie- en klimaatuitdagingen voor de 21e eeuw
■ Chemie, een kennisdomein op mensenmaat
■ Duurzame energieopslag door redoxprocessen in batterijen
■ Het nieuwe zonnestelsel
■ De impact van impacts
■ Ontstaan en levensloop van sterren
■ Kosmologie, de wetenschap van alles

INFORMATICA
■ Programmeren zonder computer: een inleiding tot algoritmen en  
 computationeel denken
■ Zijn er berekeningen die zelfs een computer niet kan maken?
■ Artificiële Intelligentie: kunnen computers denken?
■ Het Internet van A(DSL) tot (DM)Z: een inleiding tot computernetwerken
■ Berekenbare en onberekenbare problemen
■ Virtuele personen

WISKUNDE
■ Vaccinatie of geen vaccinatie? Bio-wiskunde en statistiek als 
 hulpmiddel om epidemieën in te dijken.
■ Toeval of niet? De kracht van statistiek

Wetenschapper@school
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‘Van stadskanker naar stadsanker’: Inspirerende projecten voor de 
stadDag 
Prof. Arch. Jo Berben

Stadskankers. Elke stad heeft er wel mee te maken; beeldbepalende 
projecten in verloederde buurten die ongezellig of ronduit onveilig zijn, met 
leegstaande of verkrotte gebouwen en slecht onderhouden straten en 
pleinen. De gebouwde omgeving en de publieke ruimte spelen een be-
langrijke rol in de ontwikkeling van een buurt. Met de juiste aanpak kunnen 
stadskankers echte stadsankers worden; motoren voor verdere positieve 
en duurzame ontwikkeling van een stad. In deze les wordt aan de hand 
van inspirerende voorbeelden getoond hoe goede architectuur het verschil 
kan maken. 

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO

Ontdek de wereld door de ogen van een interieurarchitect
Prof. Arch. Vittorio Simoni

Als interieurarchitect geef je vorm, leven en sfeer aan de leefomgeving 
van mensen. Met specifieke ontwerpelementen zoals licht, kleur en allerlei 
vormen en materialen creëer je ruimtes waarin het aangenaam verblijven is. 
Interieurarchitecten kunnen heel nuttige input leveren in tal van architec-
turale projecten, van hele grootse tot hele kleine ingrepen. Zo denken 
interieurarchitecten na over hoe een bepaald winkelconcept herdacht kan 
worden om bijvoorbeeld de verkoop beter te ondersteunen. Maar even-
goed reflecteren zij over de vraag hoe oude kloosters, hoeves of kerken, 
een nieuwe, eigentijdse herstemming kunnen krijgen zonder dat het unieke 
karakter ervan verloren gaat. 
In deze les daagt een zeer ervaren interieurarchitect de leerlingen uit om 
samen met hem na te denken over een kwaliteitsvolle leefomgeving voor 
iedereen

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO

ARCHITECTUUR INTERIEURARCHITECTUUR
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Engineeren van functionele materialen: Printing the future
prof. dr. ir. Wim Deferme

Het printen van een fotoboek, het afdrukken van een tekst met kleuren-
foto’s… allemaal bekend voor ieder van ons. Maar als we nu eens in staat 
zijn om de inkt die we printen naast kleur ook een andere functionaliteit te 
geven. Stel dat de inkt geleidend wordt en we er een RF-ID tag (Radio Fre-
quentie Identificatie) van kunnen maken? Wat als de inkt lichtgevend wordt 
en we onze eigen lampen kunnen printen? Het printen van functionele 
inkten opent een hele nieuwe wereld, een wereld die JIJ zelf kan printen!

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO

Modified	Atmosphere	Packaging	als	techniek	voor	
voedselconservering
prof. dr. ir. Mieke Buntinx

Weet jij wat “verpakt onder beschermende atmosfeer” betekent op het 
etiket van een voedingsproduct? 
Door een slimme keuze van verpakkingsgassen en het juiste verpakkings-
materiaal kan men de ‘shelf life’ van bepaalde levensmiddelen aanzienlijk 
verlengen. Welke factoren allemaal een rol spelen bij MAP (Modified 
Atmosphere Packaging) verpakken kom je te weten in dit gastcollege!

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO

Hoe gadgets het de dokter gemakkelijker kunnen maken
prof. dr. ir. Ronald Thoelen

De wereld van de elektronica staat niet stil. Dankzij de miniaturisering en 
rekencapaciteit vinden we kleine krachtige computers overal terug. Door 
deze toestellen te combineren met slimme sensoren kunnen we ze inzet-
ten om patiënten sneller en beter op te volgen. Verder zijn ze in staat om 
bepaalde ziektes veel vroeger op te sporen. Door draadloze communicatie 
toe te voegen kan de dokter in de toekomst zelfs elke patiënt real-time 
opvolgen vanuit zijn dokterspraktijk.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO 

INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN
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Moeder vanwaar komen wij? De evolutie van de mens 
prof. dr. Patrick Reygel

De evolutie van de mens blijft één van de meest fascinerende domeinen 
van het biologisch onderzoek. Wat is het verschil tussen een vroege mens-
achtige en een mensaap? Hoe zit het met die steeds maar opduikende 
missing-links? Zijn we nu wel of geen ‘familie’ van de Neanderthalers? 
Was er in de evolutiegeschiedenis een brede waaier of een opeenvolgende 
reeks van mensachtigen? Wat zien/meten de paleontologen nu precies aan 
de schedels? Met behulp van schedels (replica’s) en andere stukken trach-
ten we een antwoord te vinden tijdens een workshop van twee lestijden.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, kennis en inzicht m.b.t. 
 basisbegrippen van evolutie is een pluspunt

Schimmels: een levensverzekering voor planten
prof. dr. Jan Colpaert

Schimmels (of fungi) worden vaak geassocieerd met voedselbederf, plant-
parasieten of ziekteverwekkers, maar ook met recyclage, alcohol, brood en 
geneesmiddelen. In deze les zien we waarom bodemfungi een onmisbare 
levensverzekering zijn voor de plantenwereld. De wortels van nagenoeg alle 
planten leven immers in symbiose met ‘mycorrhiza fungi’. We bestuderen 
hoe het ‘bodem-wide-web’ van schimmels planten helpt met de opname 
van voedingsstoffen en planten beschermt tegen toxische stoffen in de 
bodem.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, met affiniteit voor wetenschappen

BIOLOGIE

- 47 -



Kijken naar atomen: microscopie zonder licht
prof. dr. Bart Cleuren

Met de ontwikkeling van de scanning tunneling microscoop (Nobelprijs 
Fysica 1986) kon de mens voor het eerst atomen rechtstreeks waarne-
men. Deze doorbraak betekende een mijlpaal in het nanotechnologisch 
onderzoek en zorgde voor een ware revolutie. Sinds deze doorbraak is er 
enorme vooruitgang geboekt, en is het nu mogelijk om individuele atomen 
te herkennen en te manipuleren.
Tijdens deze les gaan we dieper in op de principes achter deze technologie 
en geven we een overzicht van recente ontwikkelingen.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, met sterke affiniteit voor 
 wetenschappen en wiskunde

Plastics, materialen van de 21e eeuw: vloek of zegen
prof. dr. Dirk Vanderzande

Plasticmaterialen zijn alomtegenwoordig en worden dagelijks gebruikt. In 
vele toepassingen hebben plastics de traditionele materialen verdrongen 
omwille van hun eigenschappen. Bovendien zijn plastics onuitputtelijk. Ze 
worden immers opgebouwd uit koolstofatomen en de nodige grondstoffen 
kunnen gehaald worden uit biomassa. Plastics zijn dus duurzame materi-
alen. Het unieke gedrag van plastics is in beperkte mate bekend. In deze 
les bespreken we eigenschappen, gedrag en de variëteit aan plastics in 
onze leefwereld. Er worden antwoorden gegeven op vragen als: wat kun je 
allemaal met plastics, hoe verhouden zich de eigenschappen van plastics 
met deze van traditionele materialen zoals metalen, kunnen de nieuwe 
(supersterke) plastics gebruikt worden als geneesmiddel en als elektrische 
halfgeleider.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO

Nanodeeltjes: de kleinste door mens gemaakte objecten met de 
grootste impact op ons leven
drs. Martijn Peters 

Richard Feynman – ’s werelds meest beroemde grondlegger van de 
nanotechnologie – zei in 1959 één van de meest spraakmakende zinnen 
in de wetenschap ooit: “There is plenty of room at the bottom”. Met deze 
zin werd een generatie aan wetenschappers geïnspireerd om onderzoek te 
voeren op de kleinste schaal mogelijk… de nanoschaal. 

Nanodeeltjes, objecten 1 miljoen keer kleiner dan de breedte van een haar, 
komen in ons dagelijks leven meer voor dan we vermoeden. Fijn stof is een 
actueel voorbeeld van de brede waaier aan nanomaterialen waar de mens 
mee in contact komt. Maar kunnen we zelf ook zulke structuren maken? 
En kunnen we deze in ons voordeel gebruiken? In dit gastcollege worden 
de leerlingen ondergedompeld in de fascinerende wereld van de nanotech-
nologie en de vele toepassingen die uit dit onderzoeksveld voortvloeien. 

■	 Voor wie: leerlingen derde graad ASO
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Zonne-energie vangen met plastics: een nieuwe generatie 
fotovoltaïsche cellen op basis van polymeren 
prof. dr. Dirk Vanderzande 

Iedereen weet het: de mens moet op zoek naar alternatieve energiebron-
nen. Eén daarvan is gebruik maken van de zon om rechtstreeks elektriciteit 
te produceren. Om dit soort ‘buigzame’ elektronica te creëren, ontwikkelen 
we plastics of polymeren die bijzondere elektrische en optische eigen-
schappen hebben. Deze kunnen gebruikt worden in fotovoltaïsche cellen/
zonnecellen, maar ook in de medische wereld. In deze les lichten we toe 
hoe deze plastics ontdekt werden, welke hun belangrijkste eigenschap-
pen zijn, hoe zij gemaakt kunnen worden en wat de gevolgen zijn voor het 
milieu.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO

Energie- en klimaatuitdagingen voor de 21e eeuw
prof. dr. Dirk Vanderzande 

Wetenschappelijke en socio-economische uitdagingen die zich aan het 
begin van de 21e eeuw prominent manifesteren zijn o.a. milieu- en klimaat-
problematiek, exponentiële groei van wereldpopulatie en lange-termijn 
energievoorziening. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt er interdiscipli-
nair gewerkt aan tal van innovatieve routes rond hernieuwbare energie en 
CO2-arme uitstoot om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame 
toekomst. Sommige van de vooropgestelde routes zijn controversieel, 
andere kunnen het leven op aarde drastisch veranderen. In deze gastles 
wordt een status opgemaakt van de huidige situatie in dit domein en wordt 
een blik geworpen op opkomende technologieën en trends.  

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO

Chemie, een kennisdomein op mensenmaat
prof. dr. Dirk Vanderzande

Chemie is niet alleen een wetenschapsdomein, het is ook een dagelijkse 
activiteit die in heel gewone dingen opduikt zonder dat we eigenlijk besef-
fen wat we doen. Dit is in feite een constante in heel de geschiedenis van 
de mensheid en heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling 
van beschavingen van in de oudheid tot nu. 

Geleidelijk aan hebben we inzicht verworven in de structuur en opbouw 
van de materie. Het belang van ‘chemie doen’, is daardoor spectaculair 
toegenomen vanaf het begin van de 19e eeuw, met ontwikkelingen op vlak 
van kleurstoffen, kunstmest, geneesmiddelen en plastics. De toekomst, 
de weg naar een duurzame en hernieuwbare samenleving, zal ook sterk 
bepaald worden door ontwikkelingen en nieuwe technologieën steunend 
op onze kennis van de chemie van materialen en levende organismen.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO
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Duurzame energieopslag door redoxprocessen in batterijen
prof. dr. An Hardy

Zonne-energie en windenergie zijn duurzaam, en raken meer en meer inge-
burgerd. Maar als het donker of windstil is, leveren ze geen energie. Opdat 
dit soort duurzame energie volledig onafhankelijk toepasbaar zou zijn, is 
het nodig om de energieoverschotten tijdens piekproductiemomenten op 
te slaan voor later gebruik. De opslag van energie is mogelijk in batterijen. 
Het bijkomend voordeel van batterijen is dat ze mobiel toepasbaar zijn, 
zoals in elektrische voertuigen (EV). Hoe komt het dan dat we niet allemaal 
rijden met een EV, op een batterij gevoed door zonne-energie? 
Deze vraag en andere aspecten van elektrochemische energieopslag 
komen aan bod tijdens deze gastles. We behandelen de basis van galva-
nische cellen, de chemie van diverse primaire en secundaire batterijen, en 
treden vervolgens meer in detail op lithium ion batterijen. De grote uitdagin-
gen om deze te verbeteren worden aangekaart en mogelijke oplossingen 
die zich momenteel in onderzoeksfase bevinden, worden uitgelegd. De 
leerlingen leggen op deze manier de link van wetenschappen met de grote 
maatschappelijke uitdagingen van onze eeuw.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO

Het nieuwe zonnestelsel
prof. dr. Marc Gyssens

In juli 2015 komt de New Horizons satelliet aan bij Pluto en zullen we 
eindelijk meer leren over dit ver verwijderd lid van ons zonnestelsel. In 
2006, het jaar dat New Horizons gelanceerd werd, verloor Pluto wel de 
planeetstatus. We zijn dus van negen naar acht planeten gegaan, maar 
deze cosmetische heropsmuk van het zonnestelsel is slechts een afgeleide 
van alles wat de laatste vijftien jaar werd bijgeleerd over hoe het zonnestel-
sel in elkaar zit en hoe het ontstaan is. Daarbij nemen we nu ook steeds 
vaker planeten bij andere sterren waar, waardoor we eindelijk, althans in 
principe toch, in staat zijn ons eigen zonnestelsel te vergelijken met andere 
planetenstelsels.

■	 Voor wie: leerlingen tweede en derde graad SO
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Ontstaan en levensloop van sterren
prof. dr. Marc Gyssens

Sterren ontstaan uit samentrekkende gaswolken. Rond een vormende ster 
ontstaat soms ook nog een planetenstelsel. Nadat de ster voor langere of 
kortere tijd “normaal” licht en warmte uitstraalt, wordt ze op het einde van 
haar levensloop instabiel, wat leidt tot een minder of meer explosief einde. 
In extreme gevallen kan daarbij een zwart gat worden gevormd. We verge-
ten hierbij vaak stil te staan dat kernreacties die aan de basis liggen van de 
energieproductie van een ster, ook de meeste chemische elementen in het 
heelal hebben gevormd, inclusief deze waaruit wij zijn opgebouwd. In feite 
bestaan we allemaal uit sterrenstof…

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO

Kosmologie, de wetenschap van alles
prof. dr. Marc Gyssens

Hoe zeker zijn we dat het heelal begonnen is met een “big bang”? Blijft het 
heelal uitdijen of zal het ooit terug inkrimpen tot een “big crunch”? Vertraagt 
of versnelt de uitdijing? Welke rol spelen zogenaamde donkere materie en 
donkere energie in dit proces? Waarnemingen en metingen van vooral de 
laatste vijftien jaar hebben ons enorm veel bijgeleerd over de antwoorden 
op deze vragen en… tegelijk vele nieuwe vragen opgeworpen.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO

De impact van impacts
prof. dr. Marc Gyssens

Wat zich afspeelt in het heelal rondom ons lijkt vaak een ver-van-mijn-bed-
show, maar dat is slechts schijn. Zelfs als we enkel naar ons eigen zon-
nestelsel kijken, stellen we vast dat dit veel chaotischer is dan we meestal 
denken. Zo werd de aarde 65 miljoen jaar geleden het slachtoffer van een 
inslag die het leven kostte aan de dinosauriërs… Dit maakte op zijn beurt 
de ontwikkeling van de zoogdieren en uiteindelijk het ontstaan van de 
mens mogelijk. Maar voor diezelfde mensheid zou een soortgelijke inslag 
nu onoverzienbare gevolgen hebben… 

Het slechte nieuws, nu, is dat zo’n impact nog steeds kan gebeuren!
Af en toe worden we hieraan pijnlijk herinnerd, zoals op 15 februari 2013, toen 
de inslag van een rotsblok van ca. 20 m doormeter nabij de Russische stad 
Chelyabinsk heel wat schade veroorzaakte, maar gelukkig geen doden eiste.

Deze les gaat over het wat, hoe en waarom van deze impacts, het gevaar 
dat ze voor ons inhouden, en wat we kunnen ondernemen om ons er 
tegen te beschermen. Tegelijk krijgen we meer inzicht in hoe ons zonne-
stelsel in elkaar zit.

■	 Voor wie: leerlingen tweede en derde graad SO
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Programmeren zonder computer: een inleiding tot algoritmen en 
computationeel denken
prof. dr. Frank Neven

Computationeel denken is een manier om problemen op te lossen 
gebaseerd op concepten uit de informaticawetenschappen. Het is een 
vaardigheid die inzicht geeft in wat er met computers mogelijk is en die met 
behulp van programmeren in praktijk wordt gebracht.
In deze les exploreren we een belangrijk begrip uit het computationeel 
denken: het algoritme. Aan de hand van voorbeelden proberen we inzicht 
te krijgen in wat algoritmen zijn en hoe we deze zelf kunnen opstellen. Als 
voorbeelden behandelen we onder andere het zoeken naar priemgetallen, 
het sorteren van examenkopijen, het inladen van vrachtwagens, en het 
geven van aanbevelingen voor films op Netflix. 
Dit is een interactieve les die geen gebruik maakt van computers. Program-
meerkennis is niet noodzakelijk.

■	 Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, met sterke affiniteit voor 
 wetenschappen en wiskunde

Artificiële	Intelligentie:	kunnen	computers	denken?
prof. dr. Jan Van den Bussche

Kunnen computers denken? Het is een vraag die ons al lang bezighoudt. 
Alan Turing, één van de grondleggers van de informatica, voorspelde 
in 1951 dat tegen het jaar 2000 computers zouden kunnen denken en 
stelde ook een test voor om dit te controleren. We leggen de Turing test 
uit, bekijken via het Internet een aantal bestaande pogingen om de test te 
doorstaan (ze falen allemaal nogal jammerlijk) en besluiten dat we nog niet 
ver staan. Langs de andere kant bekijken we een aantal logische denkpuz-
zels die de computer zonder problemen en heel snel kan oplossen. 

■	 Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, met sterke affiniteit voor 
 wetenschappen en wiskunde 

Zijn er berekeningen die zelfs een computer niet kan maken?
prof. dr. Jan Van den Bussche

Soms wordt de indruk gewekt dat een computer elk wiskundig vraag-
stuk kan oplossen, als hij er maar genoeg tijd voor krijgt. Via interactieve 
oefeningen behandelen we wiskundige vraagstukjes, die de computer niet 
kan oplossen. 
Daarna bekijken we vraagstukken die de computer wel kan oplossen maar 
waar snelle berekeningsmethoden ontbreken, zodat de computer soms 
eeuwen moet rekenen. Zo leren de leerlingen dat informatica eigenlijk een 
exacte wetenschap is, waar sommige zaken niet kunnen, andere heel snel 
kunnen, en andere nog niet opgelost zijn. 

■	 Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, met sterke affiniteit voor 
 wetenschappen en  wiskunde
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Virtuele personen
prof. dr. Fabian Di Fiore

Virtuele personen zijn niet meer weg te denken van ons scherm: van 
spelletjes, acteurs, presentatoren, receptionistes tot zelfs volledig virtuele 
muziekgroepen. We bekijken welke technologie voorhanden is om virtuele 
personen te ontwerpen en te animeren. Tevens gaan we na of de grens 
tussen realiteit en virtuele personen ooit volledig zal vervagen.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, met sterke affiniteit voor 
 wetenschappen en wiskunde 

Het Internet van A(DSL) tot (DM)Z: een inleiding tot 
computernetwerken
prof. dr. Wim Lamotte

Tegenwoordig is het voor vele mensen ondenkbaar dat ze een dag zonder 
internetverbinding zouden zitten. Bijna dagelijks wordt er gesurft, gechat, 
gemaild, gespeeld via het Internet en we staan er niet bij stil welke techno-
logie dit alles mogelijk maakt. In deze les geven we een beknopt overzicht 
van de verschillende elementen waaruit computernetwerken zoals het 
Internet zijn opgebouwd. We bekijken tevens de beveiliging ervan en toe-
komstige ontwikkelingen.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, met sterke affiniteit voor 
 wetenschappen en wiskunde 

Berekenbare en onberekenbare problemen
prof. dr. Bart Kuijpers 

Met behulp van programmeertalen kunnen vele praktische informatica-
problemen opgelost worden. Toch hebben programmeertalen inherente 
beperkingen. Er zijn namelijk (veel) meer problemen waar geen programma 
voor geschreven kan worden, dan problemen die wel een algoritmische 
oplossing hebben. We nemen een eenvoudig voorbeeld dat werkt met 
natuurlijke getallen. Misschien kun je zelf wel een programma schrijven dat 
nagaat of een gegeven natuurlijk getal een kwadraat is (of een priemge-
tal…)? Dergelijke deelverzamelingen van de natuurlijke getallen noemen 
“berekenbaar”. Alan Turing (1912‐1954), door velen de vader van de 
informatica genoemd, gaf in 1936 een eerste voorbeeld van een onbere-
kenbare deelverzameling van de natuurlijke getallen. In deze les maak je 
kennis met een niet‐ of onberekenbaar probleem. 

■	 Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, met 8 uur wiskunde 
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Vaccinatie of geen vaccinatie? Bio-wiskunde en statistiek als 
hulpmiddel	om	epidemieën	in	te	dijken.
prof. dr. Niel Hens

In 1918 veroorzaakte de Spaanse grieppandemie vijftig miljoen doden over 
de hele wereld. In 2009 brak de Mexicaanse griep uit en wetenschappers 
sloegen de handen in elkaar om de beste strategie te vinden om deze 
pandemie in te dijken. Gelukkig bleek de Mexicaanse griep milder te zijn 
dan de Spaanse griep van 1918. In deze les bekijken we hoe wiskundige 
en statistische methoden gebruikt kunnen worden om pandemieën te 
beschrijven en welke maatregelen nodig zijn om ze in te dijken.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO, met basiskennis wiskunde 
 en statistiek

Leerlingen maken kennis met een bevlogen jonge wetenschapper (chemi-
cus). Tijdens het klasbezoek geeft de wetenschapper een korte presentatie 
over zijn/haar onderzoek, vertelt hij/zij wat een wetenschapper doet en wat 
wetenschap is. 
Het aanbod is bestemd voor leerlingen van de derde graad van het SO en 
wil leerlingen ondersteunen in hun studiekeuzeproces van secundair naar 
hoger onderwijs.

■	 Voor wie: leerlingen derde graad SO met affiniteit voor wetenschappen
■	 Meer info: Beatrix Engelen, beatrix.engelen@uhasselt.be

Toeval of niet? De kracht van statistiek
prof. dr. Roel Braekers

Door de groeiende kracht van computers en hun toepassingen/apps wordt 
de laatste jaren heel veel van ons menselijk doen en handelen opgesla-
gen als gegevens. Constant online zijn met je smartphone levert heel wat 
informatie op. Omdat iedereen uniek is, lijkt het alsof al deze gegevens 
nutteloos zijn. 

In deze gastles tonen we aan hoe je met behulp van statistiek inzicht ver-
werft in al deze unieke gegevens om maatschappelijke trends te ontdekken 
en om hieruit vloeiende problemen beter te begrijpen. Verder tonen we 
aan hoe statistiek gebruikt wordt in onze maatschappij om bijvoorbeeld de 
kwaliteit van ons voedsel te monitoren en te verbeteren, om epidemieën uit 
te roeien…

■	 Voor wie: leerlingen uit de derde graad SO, met kennis van wiskunde 
 en statistiek

WISKUNDE

WETENSCHAPPER@SCHOOL
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IMAGINARY
W i s k u n d e  i n  s p r a n k e l e n d e  b e e l d e n

Tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseren de Vlaamse Wiskunde 
Olympiade (VWO) in samenwerking met alle Vlaamse universiteiten de 
tentoonstelling IMAGINARY (www.imaginary.org) in Vlaanderen. 

IMAGINARY is een initiatief dat startte in het befaamde Duitse onderzoeks-
centrum voor wiskunde te Oberwolfach, en ondertussen internationaal tot 
heel wat erkenning leidde. IMAGINARY laat het grote publiek, maar in het 
bijzonder ook leerlingen en leerkrachten, kennismaken met wiskunde in 
haar volle breedte, kracht en schoonheid.
De expo toont talrijke topkwaliteit-posters en een hele reeks 3D-prints van 
wiskundige objecten. Via grote touchscreens ga je aan de slag met een 
reeks interactieve softwarevisualisaties en -simulaties. 
In deze tentoonstelling neemt de wiskunde je mee zowel in verwondering en 
bewondering en toont de kracht van wiskundige modellen voor toepassingen.

■	 Praktisch
 De tentoonstelling kun je gratis bezoeken van 29 februari t.e.m. 18  
 maart 2016 in de Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek.
■	 Individueel bezoek
 Individuele bezoeken aan de tentoonstelling op onze campus in  
 Diepenbeek zijn mogelijk van 29 februari tot en met 18 maart 2016, na  
 aanvraag op imaginary@uhasselt.be.
■	 Geleide bezoeken
 Wens je de tentoonstelling in (klas)groep te bezoeken? Dat kan gratis,  
 onder begeleiding van een medewerker van de universiteit.
 Op www.imaginarymaths.be/ kun je jouw bezoek reserveren per 
 locatie en vind je ook de beschikbare momenten.
■	 Locatie
 Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek
 Agoralaan – gebouw D
 3590 Diepenbeek

van 29 februar i  to t  18 maar t  2016 –  Un ivers i te i t  Hasse l t  –  campus D iepenbeek
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OLYMPIADES
Elk jaar opnieuw ontdekken jongeren hun talenten en verwerven inzichten 
tijdens de Olympiades. De rode draad doorheen de Olympiades is de inte-
resse bij leerlingen opwekken voor de boeiende wereld van wetenschap-
pen en technologie, herkenning geven aan zowel leerlingen als leerkrach-
ten en streven naar kwalitatief hoogstaand wetenschapsonderwijs.

Docenten van de Universiteit Hasselt zijn actief betrokken bij de organisatie 
van deze prestigewedstrijden:

■	 VLAAMSE OLYMPIADES VOOR NATUURWETENSCHAPPEN:
 www.vonw.be
   * Vlaamse Biologie Olympiade
   * Vlaamse Chemie Olympiade
   * Vlaamse Fysica Olympiade
   * Vlaamse Geografie Olympiade

■		 VLAAMSE TECHNOLOGIE OLYMPIADE
  www.technologieolympiade.be

■		 VLAAMSE WISKUNDE OLYMPIADE
  www.vwo.be/vwo

■		 BELGISCHE OLYMPIADES IN DE INFORMATICA
  www.be-oi.be

■		 TALEN
  -  Vlaamse Olympiade van het Frans (Olyfran-Vlaanderen)
   www.uhasselt.be/olvl
   Initiatiefnemer en coördinator van deze Olympiade is CTL-UHasselt.

  - Samen met Olyfran-Paris wordt een jaarlijks “Tournoi Mondial de   
   Français par Internet” georganiseerd, bestemd voor deelnemers 
   van 12 tot 25 jaar van over de hele wereld.
   Voor meer informatie: www.olyfran.org en www.uhasselt.be/ctl
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NASCHOLINGEN VOOR 
LEERKRACHTEN

STATISTIEK

Statistiek is geen onderdeel van wiskunde. Statistiek is een aparte disci-
pline zoals fysica of informatica. Aan de UHasselt kun je een diploma van 
‘master in de statistiek’ behalen en je kunt er zelfs een ‘doctoraat in de 
statistiek’ maken.

In het secundair onderwijs heeft statistiek een plaats gekregen binnen de 
lesuren wiskunde. Om leerkrachten wiskunde een goed inzicht te geven 
in de wereld van de statistiek bieden wij nascholingen aan, samen met 
boeiend en vernieuwend lesmateriaal.

De normale verdeling voor lessen wiskunde derde graad
In de statistiek beschrijf je populaties met kansmodellen. Sommige popula-
ties stel je voor met een kansverdeling en bij andere heb je een kansdicht-
heid nodig. Soms is die kansdichtheid de normale dichtheidsfunctie.
Een studie van kansmodellen plaatst de studie van de normale verdeling 
in zijn juiste context. Vanuit deze aanpak krijg je een nieuwe kijk op de 
fundamentele rol van de normale verdeling in de statistiek.

Deze nascholing is gebaseerd op lesmateriaal dat in de klas is uitgetest en 
vrij beschikbaar is.

■	 Datum: woensdag 21 oktober 2015 van 14.00 tot 17.00 uur
■	 Locatie: Universiteit Hasselt – Gebouw D - 3590 Diepenbeek
■	 Lesgever: em. prof. dr. Herman Callaert, professor in de statistiek
■	 Meer info en inschrijven: www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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TALEN

De Didactische Werkgroep Frans (DiWeF) organiseert jaarlijks een Congres 
voor leerkrachten en docenten Frans: “Journée du Professeur de FLE”.
Leerlingen uit alle Vlaamse secundaire scholen kunnen jaarlijks een 
kwaliteitsvolle Franstalige film bijwonen in het kader van de “Cinéperles”, 
georganiseerd i.s.m. de Kinepolis- en Euroscoopbioscoopketens.

■	 Meer informatie: www.uhasselt.be/ctl

STUDIEDAG VOOR LEERKRACHTEN 
ECONOMIE

Meer informatie hierover vindt u op www.uhasselt.be/Specifieke-lerarenop-
leiding

■	 Datum: februari/maart 2016
■	 Locatie: Universiteit Hasselt – Gebouw D - campus Diepenbeek
■	 Meer info en inschrijven: lucien.fastre@uhasselt.be

OPEN LESSEN VOOR LEERKRACHTEN 
ECONOMIE

Enkele lessen van de lerarenopleiding TEW stellen we open voor leerkrach-
ten economie uit het secundair onderwijs.
Interesse om een of meerdere lessen bij te wonen? Bezoek regelmatig de 
website www.uhasselt.be/Specifieke-lerarenopleiding, waarop we in de 
loop van het jaar het programma bekendmaken.
Het aantal inschrijvingen per sessie is beperkt.

■	 Datum: tweede semester, voor de exacte data kijk op 
 www.uhasselt.be/Specifieke-lerarenopleiding
■	 Locatie: Universiteit Hasselt – Gebouw D - campus Diepenbeek
■	 Meer info en inschrijven: lucien.fastre@uhasselt.be 

WORKSHOP BIOLOGIE 

Het	maken	van	reële	DNA-profielen	
In deze workshops werken de leerkrachten met twee verschillende 
restrictie-enzymen, een echt genoom en relatief ongevaarlijke chemicaliën. 
Ze voeren een gelelectroforese uit, construeren reële DNA-profielen van de 
lambda-faag en toetsen dit aan de theorie.

■	 Datum: woensdag 13 januari 2016 van 14.00 tot 17.00 uur
■	 Locatie: UHasselt – Gebouw D - Didactische laboratoria biologie
■	 Meer info en inschrijven: www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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Deze brochure is gedrukt op papier gecertificeerd door 
de Forest Steward Council (FSC). Deze organisatie promoot 
en waarborgt een verantwoord bosbeheer dat economisch 
leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal rechtvaardig is.

INFODAGEN 2016 VAN DE UHASSELT:

Zaterdag 5 maart
Zaterdag 16 april
Maandag 29 augustus

Voor deze infodagen schrijf je online in op www.uhasselt.be/infodagen.

Alle informatiebrochures kun je altijd downloaden op onze website  
www.uhasselt.be/brochures of aanvragen.

Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | 3500 Hasselt

Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | 3590 Diepenbeek

Tel. 011 26 81 00 | studentensecretariaat@uhasselt.be | www.uhasselt.be


