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Als u door deze brochure bladert, zult u al snel merken dat UHasselt
een open huis is. Wij geloven nu eenmaal dat ons onderwijs en
onderzoek daar beter van worden. En dat zo’n openheid uiteindelijk
ook de samenleving ten goede komt.
UHasselt hecht grote waarde aan een sterke band met scholen en
leerkrachten. Aan samenwerking waarin we elkaars voelsprieten
én sparringpartners zijn. Als leerkracht bent u tenslotte een cruciale
schakel in het vormen van de architecten, ingenieurs, artsen, juristen,
ondernemers, wetenschappers… van morgen.
Wat mag u zoal van UHasselt verwachten? Met nascholingen,
lesmateriaal en activiteiten in klasverband willen we u vooral
ondersteunen in uw rol. Ons aanbod is praktijkgericht, interactief,
theoretisch onderbouwd én houdt (zoveel mogelijk) rekening met uw
noden en wensen.
Net zoals het secundair onderwijs, staan ook universiteiten nooit
stil. Zo zijn we enorm trots op onze nieuwe educatieve masters.
Daarmee kunnen we als UHasselt niet alleen de kwaliteit van de
lerarenopleiding mee waarborgen. Of een antwoord bieden op het
lerarentekort. Dankzij de educatieve masters kunnen we de relatie
tussen u en ons – tussen school en universiteit – nog vérder versterken.
Via stages, creatieve projecten en masterproeven…
Al onze activiteiten vindt u trouwens netjes terug in onze brochures
(één voor leerlingen, één voor leerkrachten), op onze websites of op
onze gloednieuwe Facebookpagina (@UHasseltvoorleerkrachten).
Alvast welkom aan de universiteit van vandaag!
Prof. dr. Luc De Schepper
Rector Universiteit Hasselt

UNIVERSITEIT HASSELT
Campus Hasselt |
Martelarenlaan 12 ︳ 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek |
Agoralaan Gebouw D ︳ 3590 Diepenbeek
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Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod, bezoek dan regelmatig onze
website www.uhasselt.be/leerkrachten en volg onze Facebookpagina UHasselt
voor leerkrachten facebook.com/UHasseltvoorleerkrachten. Nieuwe activiteiten,
data van de aangekondigde activiteiten en ander nieuws vind je hier terug. Ook
in de toekomst ontwikkelen we regelmatig nieuwe initiatieven voor leerlingen en
leerkrachten en staan we open voor jouw suggesties.

011 26 80 32
els.smeyers@uhasselt.be
www.uhasselt.be/leerkrachten
facebook.com/UHasseltvoorleerkrachten
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NASCHOLINGEN
VOOR LEERKRACHTEN
In het academiejaar 2019-2020 bieden we tal van gratis nascholingen voor leerkrachten aan.
Ons nascholingsaanbod is praktijkgericht, interactief en theoretisch onderbouwd en houdt zoveel mogelijk rekening met
de behoeften en wensen van de leerkrachten. Bij elke gevolgde nascholing ontvangt u steeds een nascholingsattest.
Op onze website www.uhasselt.be/nascholingen vindt u meer informatie en kan u zich inschrijven voor
verschillende nascholingen.
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NASCHOLINGEN
VOOR LEERKRACHTEN

NASCHOLING INFORMATICA

WORKSHOP BIOLOGIE

NASCHOLING WISKUNDE

NASCHOLING CHEMIE

Progra-MEER: algoritmen, computationeel
denken & programmeren		   

Het maken van reële DNA-profielen

Het aanpakken van problemen

In deze workshop 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.

Studenten wetenschappen, economie, geneeskunde... blijken een
grotere slaagkans te hebben als ze sterk zijn in het oplossen van
problemen. In het secundair onderwijs is wiskunde een ideaal vak
om leerlingen daarmee vertrouwd te maken. Hoe kunnen we hen
in de verschillende jaren en richtingen begeleiden om dit onder de
knie te krijgen? En hoe belangrijk is dit binnen het curriculum van
wiskunde?

Professionaliseringsmomenten
experimentele vaardigheden

De nascholing “Progra-MEER” (Méér dan programmeren) richt
zich tot leerkrachten secundair onderwijs die, gezien het alsmaar
toenemende belang van informaticawetenschappen, meer
achtergrond nodig hebben om een vak “programmeren” te kunnen
geven (voor leerkrachten wiskunde, wetenschappen…).
De nascholing vereist geen specifieke voorkennis, maar wel de wil
en inzet om (begeleid) te leren programmeren in Python.
Deze nascholing bestaat uit 6 sessies van telkens 3 uur.
In de eerste sessies wordt de nadruk gelegd op het leren werken
met de toegankelijke programmeertaal Python. Naarmate de sessies
vorderen, verschuift de aandacht naar “computationeel denken”
& “algoritmiek” (hoe problemen oplossen, gebruikmakend van de
computer).
De sessies zijn allemaal gericht op een directe toepassing in een
klascontext.

Data: dinsdag 8 oktober, donderdag 7 november 2019,
donderdag 16 januari, dinsdag 4 februari,
dinsdag 10 maart 2020 | 13u30 - 16u30

Na het volgen van deze voorbereidende workshop kan de leerkracht
er enerzijds voor kiezen om het practicum te geven voor eigen
klas, gebruik makend van de laboratoria en de nodige technische
ondersteuning van UHasselt.Anderzijds kan de leerkracht de
uitleenbox ‘Het maken van reële DNA-profielen’ ontlenen om het
practicum volledig in eigen klas te kunnen uitvoeren.
Meer informatie over de uitleenbox vindt u op
www.uhasselt.be/uitleenbox_DNAprofielen.

We gaan aan de slag met verschillende heuristieken a.d.h.v.
voorbeelden voor het secundair onderwijs. Ook worden er enkele
concrete linken met het hoger onderwijs gemaakt.
De nascholing staat open voor leerkrachten wiskunde ASO en TSO
uit alle graden.

De vakgroep chemie organiseert interactieve
professionaliseringsmomenten experimentele vaardigheden voor
leraren chemie. Zowel beginnende als gevorderde leraren chemie
(tweede en derde graad ASO en TSO) krijgen de kans om:
• experimentele vaardigheden in te oefenen
• leerlingenproeven samen uit te werken en te optimaliseren
• samen op zoek te gaan naar nieuwe practica-ideeën, rekening
houdend met de steeds langer wordende lijst aan verboden/
gevaarlijke stoffen
• te netwerken en ervaringen uit te wisselen met andere leraren.

Data: eerste en tweede semester
Datum: woensdag 15 januari 2020 | 14u00 – 17u00

NASCHOLINGEN BIOLOGIE
Het nascholingsaanbod voor leerkrachten biologie behandelt
verschillende thema’s uit de leerplannen van de tweede en derde
graad secundair onderwijs: bijvoorbeeld de evolutie van soorten,
immunologie, het maken van DNA-profielen, fotosynthese, klimaat…
Deze nascholingen vinden steeds plaats op een woensdagnamiddag.
De exacte data vindt u op www.uhasselt.be/nascholingen.

Datum: woensdag 16 oktober 2019 | 14u00 - 17u00

INSPIRATIEDAG STEM
Universiteit Hasselt wil samen met leerkrachten en
pedagogische begeleiders uit het secundair onderwijs,
leerkrachten inspireren en vooral enthousiasmeren om
het STEM-verhaal tot op de klasvloer vorm te geven.
Ontdek op deze dag een mogelijk kader voor STEMprojecten, hoe evalueren en vooral veel concreet
didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan.
Er zijn werkwinkels voor leerkrachten van de derde
graad.

OPEN LESSEN VAKDIDACTIEK ECONOMIE
Ben jij actief als leraar economie en wil je je professionaliseren
in vakdidactiek economie? Dan zijn de open lessen van het
opleidingsonderdeel ‘vakdidactiek verdieping economie’ iets voor
jou!
Tijdens deze lessen ontdek je vernieuwende, interactieve
methodieken om het economie-onderwijs op een krachtige wijze
vorm te geven. De invulling van de lessen en de lesmomenten
worden in de loop van het jaar bekend gemaakt.
Kijk hiervoor op www.uhasselt.be/nascholingen.

Data: tweede semester

Datum: zaterdag 22 februari 2020| 9u00 – 13u00
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NASCHOLINGEN
VOOR LEERKRACHTEN

NASCHOLINGEN FYSICA
Workshop rimpeltank maken 

Professionaliseringsmomenten
fysica | netwerkmomenten FYS@LIM

Beschikt je school nog niet over een rimpeltank (of golfbak) om
golven en hun eigenschappen te illustreren of is het huidige
exemplaar dringend aan vervanging toe?

De werkgroep FYS@LIM wilt leerkrachten fysica uit de tweede graad
en de derde graad samenbrengen om ervaringen uit te wisselen en
zo ook een personal learning network uit te bouwen.

Tijdens deze workshop maak je zelf een bruikbare rimpeltank. Het
nodige materiaal staat voor je klaar en natuurlijk ondersteunen we
bij de constructie, waarvoor er geen achtergrondkennis of moeilijke
technische vaardigheden nodig zijn. Je gaat naar huis met een kanten-klare rimpeltank om in de klas te gebruiken voor demonstraties of
eventueel zelfs voor leerlingenpractica.
We bespreken alle mogelijkheden van het apparaat en het gebruik
hiervan in de klas.

Welke ideeën pas je toe in je lespraktijk? Hoe pak je demonstraties
en practica aan? Hoe evalueer je je leerlingen? Hoe ga je om met
onderwijsinnovatie en blended learning?... Het doel is met elkaar in
interactie te gaan en van elkaar te leren.
Om wat richting te geven aan deze professionaliseringsmomenten
stellen we volgende onderwerpen voor.

Datum: woensdag 16 oktober 2019 | 14u00 - 17u00
Locatie: Makerspace – Agoralaan – Gebouw H in Diepenbeek

• Magnetisme
Datum: woensdag 13 november 2019 | 14u00 – 16u00
• Energie/arbeid/vermogen
Datum: woensdag 29 april 2020 | 14u00 – 16u00

Onderzoekscompetentie

Workshops Arduino

Nieuwsgierigheid is een eigenschap die we eigenlijk allemaal wel
hebben. Je zou dus kunnen zeggen dat we allemaal van nature
onderzoekers zijn. Maar wat maakt een onderzoek nu wetenschappelijk? Welke vragen moeten we ons stellen? Hoe moeten we informatie verwerven en verwerken? Welke methodologieën kunnen we
bijkomend aanspreken? En hoe weet je wat je kan en mag besluiten
nadat je onderzoek is afgerond?

In deze reeks workshops maak je kennis met Arduino en zijn vele
mogelijkheden.

Al deze vragen kaderen binnen onderzoekscompetentie. Deze wordt
uiteraard nagestreefd via eindwerken en geïntegreerde proeven maar eigenlijk komt ze ook aan bod in zowat elke les fysica.
Tijdens de sessie gaan we ook dieper in hoe leerkrachten fysica hun
leerlingen kunnen begeleiden in het onderzoekend leren naar leren
onderzoeken. Uiteraard met ruimte voor uw inbreng!

Datum: woensdag 18 maart 2020 | 9u00 – 12u00
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1. Kennismaking Arduino – basis: Je gaat op verkenning met
de Arduino en onderzoekt zelf enkele van de vele mogelijkheden.
2. Programmeren voor Arduino: In deze workshop leer je de
basiscommando’s om de Arduino aan te sturen.
3. Arduino met sensoren: Je gaat aan de slag met sensoren en
componenten en leert ze koppelen aan Arduino.
4. IOT - communicatie met Arduino: De verschillende
mogelijkheden om te communiceren met Arduino bekijken we hier.
5. Lasercutter – afwerken van projecten: Tijdens deze sessie
ga je zelf aan de slag met ontwerpsoftware en de lasercutter.
6. Open project sessie: Je hebt de mogelijkheid om je eigen idee
te komen uitwerken met ondersteuning van ons team.

Data: eerste en tweede semester
Meer info en inschrijven: www.uhasselt.be/nascholingen

ALGEMEEN
Hoe leerlingen voorbereiden
op het hoger onderwijs?  

Open lessen ‘Actuele thema’s’

In deze workshop dompelen we je onder in de vaardigheden die
studenten nodig hebben in het hoger onderwijs. Aan de hand van
opdrachten krijg je een concreet beeld van de onderwijsaanpak en
de verwachtingen die het hoger onderwijs stelt aan studenten. Met
deze ervaring en informatie kan je vervolgens aan de slag om jouw
leerlingen optimaal voor te bereiden!

Ons onderwijs staat niet stil. Blijf je graag op de hoogte van recente
ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek over onderwijs? Kom dan
naar de open lessen van het opleidingsonderdeel ‘Actuele thema’s’
van de educatieve masteropleidingen.
Deze lessen staan open voor leerkrachten, directies en iedereen
met een hart voor onderwijs. De thema’s, sprekers en lesmomenten
worden in de loop van het jaar bekend gemaakt op
www.uhasselt.be/nascholingen.

Datum: woensdag 27 november 2019 | 13u30 tot 17u00

Data: tweede semester

Krachtig onderwijs van morgen Inspiratienamiddag voor leerkrachten
Kan jij inspiratie gebruiken om het krachtige onderwijs van morgen
vorm te geven?
Kom dan naar onze inspiratienamiddag voor leerkrachten! Tijdens
deze inspiratienamiddag volg je een boeiende lezing en neem je
deel aan interactieve workshops. Deze inspiratienamiddag staat
open voor leerkrachten en directies.
Het thema en het programma van deze inspiratienamiddag worden
in de loop van het jaar bekend gemaakt op
www.uhasselt.be/nascholingen.

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”.
Meer informatie vindt u op www.uhasselt.be/interculturalis.

Datum: donderdag 14 november 2019

Datum: woensdag 11 maart 2020 | 14u00 – 17u00
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ACTIVITEITEN
IN KLASVERBAND
Proefdagen
Leerlingenpractica, workshops en gastlessen
Achter de schermen van onderzoeksinstituten
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ACTIVITEITEN IN
KLASVERBAND

PROEFDAGEN
Beleef een dag als student aan UHasselt
UHasselt geeft op dinsdag 5 november 2019 en donderdag 5 maart 2020
laatstejaarsleerlingen en hun leerkrachten de kans om te ontdekken wat studeren
aan onze universiteit precies inhoudt. Tijdens deze twee proefdagen kunnen
leerlingen zelf kiezen welke opleiding hen interesseert en waarvan ze een les
willen volgen. Eerst is er een deel theorie tijdens een hoorcollege, daarna gaan
de leerlingen zelf aan de slag.

DINSDAG

DONDERDAG

NOVEMBER
2019

MAART
2020

5

12

5
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ACTIVITEITEN IN
KLASVERBAND

AANBOD

HOE?

Bekijk het gedetailleerde programma op uhasselt.be/proefdagen. Bij deze opleidingen kan je alvast terecht voor een proefles.

Iedere opleiding van UHasselt heeft tijdens deze proefdag een apart
programma klaar voor de student-in-spé waarbij ze het onderwijs
aan een universiteit zelf ervaren. Een kleine greep uit het ruime aanbod: bij geneeskunde breng je een bezoek aan de anatomiezaal, bij
mobiliteitswetenschappen trekken de leerlingen dan weer de straat
op met speedguns en geluidsmeters. En interesse in (interieur) architectuur? Dan kan je hier leren schetsen. Voor elk wat wils dus!

U kan een klas gratis inschrijven voor een van de twee volledige
dagen of kiezen voor enkel een voor- of namiddag. De leerlingen
bepalen zelf van welke opleiding ze een proefles willen volgen. Op
deze manier komen ze te weten of een bepaalde opleiding ook echt
is wat zij er van verwachten én proeven ze van de unieke sfeer aan
UHasselt.

FACULTEIT

OPLEIDING

Architectuur en kunst

• (interieur)architectuur

Bedrijfseconomische wetenschappen

• handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica
• handelswetenschappen en toegepaste economische wetenschappen

Geneeskunde en levenswetenschappen

• biomedische wetenschappen
• geneeskunde

Wetenschappen

•
•
•
•
•

School voor mobiliteitswetenschappen

• mobiliteitswetenschappen

Industriële ingenieurswetenschappen

• industriële wetenschappen*

Revalidatiewetenschappen

• revalidatiewetenschappen & kinesitherapie

Rechten

• rechten

Studiebegeleiding

• Nog geen idee welke studie je wilt kiezen? Volg dan de sessie ‘studiekeuze’.

Meer info en inschrijven op uhasselt.be/proefdagen

biologie
chemie
fysica
informatica
wiskunde

Dit initiatief organiseren we samen met onze associatiepartner hogeschool PXL. Leerlingen die meer interesse hebben in een hogeschoolopleiding of die twijfelen tussen universiteit of hogeschool, kunnen die dag ook bij hen workshops volgen. We garanderen een nauwe samenwerking en werken met een zelfde inschrijvingssysteem, zodat dit voor jullie zo vlot mogelijk verloopt.

WEES ER SNEL BIJ!

Meer info en inschrijven op uhasselt.be/proefdagen

*Deze opleiding is een gezamenlijke opleiding van UHasselt en KU Leuven.
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ACTIVITEITEN IN
KLASVERBAND

LEERLINGENPRACTICA,
WORKSHOPS EN GASTLESSEN
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 gratis leerlingenpracticum
of workshop.
Hieronder vind je leerlingenpractica/workshops die aan UHasselt ontwikkeld
werden. Deze nemen een halve of hele dag in beslag. De geselecteerde thema’s
zijn een onderdeel van de eindtermen (leerdoelen) voor de derde graad secundair
onderwijs. Om zoveel mogelijk klassen een kans te bieden is deelname aan het
aantal sessies beperkt!
In het schooljaar 2019-2020 bieden we bovendien een beperkt aanbod van
gastlessen aan. Deze gastlessen worden in de school zelf gegeven.

Voor wie: klasgroepen derde graad SO
Inschrijven is verplicht op www.uhasselt.be/leerkrachten
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ACTIVITEITEN IN
KLASVERBAND

WORKSHOP ARCHITECTUUR EN
INTERIEURARCHITECTUUR

PRACTICUM BIOLOGIE

WORKSHOP IN HET FIELD RESEARCH CENTRE

Het maken van reële DNA-profielen

Het Ecotron Mysterie

Wie start aan een opleiding in architectuur of interieurarchitectuur
begint aan een boeiend traject waarin theoretische lessen afgewisseld worden met praktische vakken. Tijdens de opleiding ontwikkelen
studenten creatieve vaardigheden die ervoor zorgen dat ze ideeën leren
vormgeven, zowel in hun hoofd als op papier en in de ruimte rondom
hen. Ze leren nadenken over vorm, kleur, materialen en texturen, ruimte
en dimensie, context.

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.

De Ecotron is een unieke, hoogtechnologische onderzoeksinstallatie
waarin onderzoekers van UHasselt de effecten van klimaatverandering
op de biodiversiteit bestuderen. De Ecotron maakt deel uit van het Field
Research Centre, de wetenschappelijke uitvalsbasis van UHasselt voor
internationaal toponderzoek rond biodiversiteit en klimaat in het
Nationaal Park Hoge Kempen.

Voor heel wat leerlingen uit de middelbare graad zijn schetsen of conceptueel 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)
schetsen 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
contacten 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 min. 4 uur wiskunde
Data: op aanvraag, 2 à 3 uur in samenspraak met leerkracht
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Elke leerkracht geeft dit practicum in een labo van UHasselt aan de
eigen klas, met de nodige technische ondersteuning van de onderzoeksgroep. Hiertoe wordt een voorbereidende workshop voor de leerkracht
georganiseerd. Deelname aan deze (of een vorige) workshop is
essentieel bij inschrijving van een klas.

Aan de hand van opdrachten in teamverband ontrafelen leerlingen
het ‘hoe’ en het ‘waarom’ van deze onderzoeksinstallatie. Aansluitend
neemt de Ranger je mee voor een bezoek achter de schermen.

Met de uitleenbox kan het practicum volledig in eigen klas worden
uitgevoerd. Deze box bevat al het nodige materiaal hiervoor. Voor de
leerkracht wordt een voorbereidende workshop georganiseerd.
Meer info hierover vindt u op
www.uhasselt.be/uitleenbox_DNAprofielen.

Voor wie: leerlingen eerste, tweede en derde graad SO, min. 12 en
max. 50 deelnemers
Data: op aanvraag, 2,5 uur
Locatie: Field Research Centre UHasselt - Connecterra - Zetellaan 52 3630 Maasmechelen (Eisden)

Voorbereidende workshop voor leerkrachten:
woensdag 15 januari 2020 | 14u00 - 17u00
Voor wie: leerlingen derde graad SO met sterke affiniteit
voor wetenschappen
Data: van 27 januari t.e.m. 31 januari 2020
| 9u00 - 12u00 of 13u00 - 16u00

PRACTICUM BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Elke leerkracht geeft dit practicum in een labo van UHasselt aan de
eigen klas, met de nodige technische ondersteuning van de onderzoeksgroep. Hiertoe wordt een voorbereidende workshop voor de leerkracht
georganiseerd. Deelname aan deze (of een vorige) workshop is
essentieel bij inschrijving van een klas.

Voorbereidende workshop voor leerkrachten:
woensdag 20 november 2019 | 14u00 – 17u00
Voor wie: leerlingen zesde jaar SO met sterke
affiniteit voor wetenschappen
Data: van 23 januari t.e.m. 29 januari 2020 | 9u00 - 12u00 of
13u00 - 16u00

Hoe kan DNA-analyse gebruikt worden
in biomedisch onderzoek en CSI?   
Leerlingen worden even ondergedompeld in het wetenschappelijk
onderzoek dat wetenschappers uitvoeren aan het Biomedisch
Onderzoeksinstituut (BIOMED) van 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.
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ACTIVITEITEN IN
KLASVERBAND

PRACTICA FYSICA

PRACTICA CHEMIE
Chemie en biochemie: “Wie heeft
mijn glas ananassap opgedronken?”
Leerlingen zoeken de 'dader' op twee manieren: via een
spectrofotometrische analyse van een redoxreactie met DNA en via een
zuurbasetitratie van ananassap en het 'speekselmonster' van de dader.
Elke leerkracht geeft dit practicum in een labo van UHasselt aan de
eigen klas, met de nodige technische ondersteuning van de onderzoeksgroep. Hiertoe wordt een voorbereidende workshop voor de leerkracht
georganiseerd. Deelname aan deze workshop is essentieel bij
inschrijving van een klas.

Chemie en industrie

Kwantum-in-action

Medische Fysica

Maak je eigen zonnecel met nanomaterialen

Het leerlingenpracticum 'Kwantum-in-action' past binnen de module
kwantummechanica.

Het leerlingenpracticum 'Medische fysica' past binnen de module
medische fysica.
Ontwikkelingen in de fysica hebben heel wat toepassingen in de medische wereld, meer bepaald in diagnose en therapie. Denk bijvoorbeeld
maar aan de technieken die gebruikt worden bij medische beeldvorming: door gebruik te maken van allerhande soorten straling kan het
inwendige van het menselijk lichaam zichtbaar gemaakt worden op
een niet-invasieve manier. En ook bij radiotherapie voor kankerbestrijding zijn fysici betrokken: zij zorgen mee voor de behandeling en de
bescherming van de patiënt.

Het leerlingenpracticum 'Maak zelf je eigen zonnecel met nanomaterialen' streeft doelstellingen uit het elektromagnetisme en de
vakoverschrijdende eindtermen 'omgeving en duurzame ontwikkeling'
en (voor het ASO) ‘technisch-technologische ontwikkeling’.
De energiebehoefte van de mensheid groeit voortdurend. Het is
onhoudbaar om onze honger naar energie te stillen met fossiele brandstoffen: deze zijn immers erg vervuilend en ze dragen bij tot de verandering van ons klimaat door de uitstoot van broeikasgassen. Gelukkig
zijn er intussen heel wat alternatieven, waarvan de zon misschien nog
wel de belangrijkste is.

Medische fysica heeft echter ook haar ingang gevonden in ons dagelijks
leven. Via zogenaamde activity trackers kunnen bepaalde parameters
die betrekking hebben op onze gezondheid voortdurend in de gaten
gehouden worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld achterhalen of we wel
voldoende bewegen en slapen. Maar de mogelijkheden zijn legio!

'Klassieke' zonnecellen werken op basis van een fotovoltaïsch principe:
lichtenergie wordt omgezet in elektrische energie, typisch door gebruik
te maken van een halfgeleider zoals silicium. Er bestaat echter ook zoiets als een Grätzel-zonnecel, die leentjebuur speelt bij de natuur en het
proces van fotosynthese tracht na te bootsen door slim gebruik te maken
van nanotechnologie.

Ongeveer een eeuw geleden dacht men dat de fysica 'af' was. Goed,
er kon hier en daar nog iets verfijnd worden - maar iets nieuws
ontdekken, dat was wellicht niet meer aan de orde. En toch... Plots
doken er fenomenen op die niet verklaard konden worden met de
wetten van Newton, de wetten van Maxwell, kortom, met de fysica die
tot dan toe gekend was. Zwarte stralers bleken tot ultravioletcatastrofes
te leiden, en de eigenschappen van licht dreven wetenschappers tot
wanhoop... Dankzij de inspanningen van onder meer Planck, Bohr en
Einstein verscheen er opnieuw licht in de duisternis. De kwantummechanica werd geboren. Discussies over de interpretatie van deze theorie
zijn er nog steeds - maar we weten intussen weer heel wat meer over de
wereld om ons heen.
In het practicum 'Kwantum-in-action' bestuderen we de spectra van
verschillende bronnen van licht en nemen we het foto-elektrisch effect
onder de loep.

Voor wie: leerlingen derde graad SO met affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag een halve dag op donderdag (uitzonderingen
mogelijk)

In het practicum 'medische fysica' maken we gebruik van een basiskennis aan elektriciteit om zelf een hartslagmonitor en een leugendetector te bouwen met behulp van een Arduino microcontroller.

Voor wie: leerlingen derde graad SO met affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag een halve dag op donderdag (uitzonderingen
mogelijk)

In het practicum 'Maak je eigen zonnecel met nanomaterialen' bouwen
en testen we een Grätzel-cel en gaan we na welk vermogen we ermee
kunnen opwekken.

Voor wie: leerlingen derde graad SO met affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag een halve dag op donderdag (uitzonderingen
mogelijk)

Tijdens dit practicum experimenteren leerlingen niet alleen met kunststoffen, maar ze bereiden zelf kunststoffen en leren ze identificeren.

Voorbereidende workshop voor leerkrachten:
woensdag 8 januari 2020 | 14u00 - 17u00
Voor wie: leerlingen zesde jaar SO met affiniteit voor wetenschappen
Data: van 20 t.e.m. 31 januari 2020 |
9u00 - 12u00 of 13u00 - 16u00
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Rocket Science
Het leerlingenpracticum 'Rocket Science' streeft doelstellingen uit de
mechanica na.
Je hoort het vaak: iets dat moeilijk is, wordt bestempeld als 'rocket
science', iets dat door gewone stervelingen niet te begrijpen valt.
Maar... de basis van de werking van een raket ligt eigenlijk gewoon in
de wetten van Newton, en het maakt hoegenaamd niet uit of die raket
voortgestuwd wordt door brandstof of door water (of nog iets anders,
natuurlijk). Met wat kinematica en dynamica kunnen we proberen te
voorspellen hoe de vlucht van een waterraket er zal uitzien.
In het practicum 'Rocket Science' voeren we een indoor raketlancering
uit, waarbij de druk in de raket en de kracht op de raket worden geregistreerd. Deze gegevens verwerken we om te voorspellen welke hoogte
de waterraket zal halen. Vergelijken van verschillende vullingen laat ons
toe het optimum te bepalen, dat we dan uiteindelijk ook gebruiken om
ook outdoor een raket te lanceren.

Voor wie: leerlingen derde graad SO met affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag een halve dag op donderdag (uitzonderingen
mogelijk)

Kernproeven
Het leerlingenpracticum 'Kernproeven' streeft doelstellingen uit de
kernfysica na.
De kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima, de scheurtjes in de reactorbaden van de kerncentrales van Doel en Tihange, de kernuitstap, ...
Kernenergie komt regelmatig in het nieuws, en helaas vaker negatief
dan positief. We kunnen daardoor al eens vergeten dat radioactiviteit
ook aangewend wordt in de medische wereld, bijvoorbeeld voor
diagnose en therapie, en dat er ook uitgebreid onderzocht wordt welke
plaats kernenergie kan innemen in een klimaatneutrale energievoorziening.
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Om het ontastbare toch tastbaar te maken, maken we in dit practicum
ioniserende straling zichtbaar en gaan we op zoek naar de eigenschappen van radioactieve straling gekoppeld aan afstand en afscherming.
Zo weten we ook hoe we ons kunnen beschermen.

Voor wie: leerlingen derde graad SO met affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag een halve dag op donderdag (uitzonderingen
mogelijk)

X-Festival – Planeet A & Generatie Z
Planeet Aarde staat voor grote uitdagingen. Wereldwijd komen mensen
van alle leeftijden op straat om aandacht te eisen voor onze planeet.
Veel jongeren zitten met vragen en willen actie ondernemen:
Wat is de toekomst van planeet, milieu en klimaat?
Hoe kan ik zelf een steentje bijdragen tot een betere planeet?
Wat zijn de ware feiten en wat is ‘fake news’?
Moet Generatie Z (geboren tussen 2001 en 2015) op zoek naar een
Planeet B?
Donderdag 10 oktober 2019 staan deze vragen centraal tijdens het
speciaal op jongeren gericht ‘Planeet A & Generatie Z’-event van
X-FESTIVAL2019. Experts uit binnen- en buitenland, kunstenaars,
planeetambassadeurs,… brengen een beeld van de toestand van onze
planeet en gaan in gesprek met de jongeren over creatieve oplossingen
voor een duurzame toekomst. Bekijk het volledige programma op
www.uhasselt.be/leerkrachten.

Voor wie: leerlingen derde graad SO
Datum: donderdag 10 oktober 2019, namiddag
Locatie: UHasselt - Campus Diepenbeek

Start-to-code
De opleiding informatica van UHasselt ontwikkelde een Nederlandstalige, online video tutorial en bijhorende oefeningen voor de
programmeertaal Python 3.
In deze workshop tonen we leerlingen hoe ze hiermee helemaal zelfstandig aan de slag kunnen.
De reeks video’s leggen de basis van het programmeren uit. De video's
zijn te bekijken op www.uhasselt.be/tutorials.
De video tutorial behandelt oa:
• input/print en andere functies
• het if/else statement
• gebruik van for- & while-lussen
• werken met de datatypes getallen, strings, lijsten, sets & dictionaries
Bij de video tutorial horen ook oefeningen/opdrachten. Deze zijn eveneens voor iedereen online en gratis toegankelijk (via de website
repl.it). De oefeningen worden automatisch gecontroleerd via "inputoutput matching" waarna men de voorbeeldoplossing kan bekijken.
De video tutorial en bijhorende oefeningen kunnen zowel zelfstandig als
in een klas-context gebruikt worden. Het volstaat dat de leerkracht als
coach optreedt voor de leerlingen. De vlotte leerlingen kunnen volledig
autonoom werken.
Klassen/scholen die dit wensen kunnen een workshop volgen waarbij
dit materiaal wordt voorgesteld.

Voor wie: leerlingen uit de tweede of derde graad SO,
max. 30 leerlingen (leerlingen dienen over een
computer/laptop te beschikken)
Data: op aanvraag, 2 lesuren
Locatie: UHasselt of in de eigen school

Roadmap to robotics: Physical computing
en meer a.d.h.v. de micro:bit       
Een micro-controller, een arduino, een raspberry pi, een lego mindstorm, een micro:bit, … de lijst van ontwikkelboardjes die het mogelijk
maken om op een creatieve manier interactieve systemen te ontwerpen,
te bouwen en te programmeren wordt steeds langer en toegankelijker.
In deze workshop gebruiken we de micro:bit een ontwikkelboardje
van minder dan 20 euro per stuk. We starten met een overzicht van de
standaard onboard kenmerken (LEDs, buttons, pins, sensors, communication,…).
Daarna kijken we hoe we de micro:bit kunnen programmeren. Dit kan
standaard op twee manieren: blockbased of met Python.
Door code te ontwikkelen koppelen we de input van sensoren aan de
output van actuatoren. Aan de hand van kleine projectjes tonen we vervolgens verschillende toepassingen (bijvoorbeeld hoe je de middelpuntvliedende kracht kan bepalen door een microbit te bevestigen aan een
draaiend fietswiel). Daarna kan de creativiteit zegevieren.
Het programma bespreken we in overleg met de leerkracht en stemmen
we af op de groep.

Voor wie: leerlingen uit de tweede of derde graad SO,
max. 30 leerlingen
Data: op aanvraag, 4 lesuren
Locatie: UHasselt of in de eigen school
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WORKSHOPS INDUSTRIËLE
INGENIEURSWETENSCHAPPEN*

Het algoritme ontraadseld
Het aanbevelingsalgoritme van Netflix, het rankingalgoritme van
Google, het GPS-algoritme, de algoritmes van Facebook en Twitter voor
het samenstellen van jouw persoonlijke tijdlijn,… de lijst is eindeloos en
toch weten velen niet wat een algoritme juist is.
In deze workshop komen verschillende algoritmes aan bod en we tonen
hoe algoritmes specifieke problemen oplossen. Aan het Nobelprijswinnende “Stable Marriage Algoritme” (SMA) besteden we meer aandacht.
Het SMA is een oplossing voor een gekend toewijzingsprobleem uit de
wiskunde, de economie en de informaticawetenschappen. Het SMA
heeft als doel partners aan elkaar te koppelen op zo’n manier dat er
“stabiele” relaties ontstaan.
Het voordeel van het SMA is dat het voor iedereen toegankelijk is
(er komt geen wiskunde aan te pas), dat je het zelf handmatig kan
uitvoeren of door de computer, dat je kan bewijzen dat het werkt, dat je
de efficiëntie vrij makkelijk kan inschatten EN … dat er een belangrijke
levensles uit voortkomt.
We introduceren, tonen en bewijzen dit algoritme aan de hand van
een praktisch voorbeeld. Je voert het algoritme eerst zelf handmatig uit
vooraleer we de computer het werk laten overnemen. De computer laat
toe om - ook bij grote sets - snel tot de oplossing komen.
Het SMA toont hoe computationeel denken en het gebruik van de computer oplossingen oplevert die anders moeilijk haalbaar zijn.

Voor wie: leerlingen derde graad SO, max. 30 leerlingen
Data: op aanvraag, 2 lesuren
Locatie: UHasselt of in de eigen school

Studiekeuze in tijden van digitale transitie
Tijdens deze interactieve sessie kijken we naar de impact, de snelheid
en de versnelling waarmee technologische doorbraken gebeuren en
naar de mogelijke gevolgen daarvan op een aantal specifieke domeinen.
Vermits de studiekeuze één van de bepalende keuzes is in het persoonlijk leven, zorgen we door deze sessie dat jongeren goed geïnformeerd
zijn wat betreft de opkomst van recente technologie (waaronder robots
en artificiële intelligentie) en de mogelijke impact hiervan op de samenleving en op hun persoonlijk leven. Uiteraard is er aandacht voor de
fundamentele rol van de computer en informatica.

Electronics, back to the basics

Bouwwedstrijd spaghettibruggen

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, na overleg, ook open voor andere voorstellen
zoals:
Hoe fascinerend kan het hedendaagse handsolderen zijn als je merkt
dat de schakeling nadien feilloos werkt? Wat is groene elektronica?
Hoe kun je schakelingen simuleren op pc? Hoe werkt energiezuinige
ledverlichting? Hoe richt je een satellietschotel?
Het antwoord op al deze vragen krijg je tijdens de workshop en tijdens
het maken van je eigen knutselding als aandenken.

In deze workshop leer je de sterkste vakwerkbrug te ontwerpen met (ongekookte) 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 instort. Het team dat de brug met de meest optimale
sterkte/massa-verhouding bouwt, wint de wedstrijd!

Voor wie: leerlingen derde graad ASO en TSO uit wetenschappelijke
richting, max. 20 leerlingen
Data: op aanvraag van januari tot en met april | 9u00 - 15u00

Arduino 101
Voor wie: leerlingen derde graad ASO en TSO
uit wetenschappelijke richting, max. 16 leerlingen
Data: op aanvraag vanaf oktober tot en met mei, halve dag

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 reageren (aansturen van een alarm, verlichting, motor,
twitter posts...).
Voor de indeling van het programma houden we rekening met de voorkennis van de leerlingen in samenspraak met de leerkracht.

Deze sessie is bedoeld voor alle leerlingen van de derde graad, onafhankelijk van hun studierichting.

Voor wie: leerlingen derde graad SO, max. 80 leerlingen
Data: op aanvraag, 2 lesuren
Locatie: de eigen school

Voor wie: leerlingen derde graad ASO en TSO uit wetenschappelijke
richting, max. 14 leerlingen
Data: op aanvraag, halve dag

* Industriële ingenieurswetenschappen is een
gezamenlijke opleiding van UHasselt en KU Leuven.
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Kernenergie en radioactief afvalbeheer
Internationale masterstudenten nucleaire technologie uit Bologna,
Covilha, Praag, Mannheim, Aachen, Brussel en Diepenbeek
organiseren samen een Engelstalige interactieve workshop.
Zowel doe-activiteiten zoals opsporen van radioactiviteit in de omgeving
en interventietraining, werken in een nucleair labo,… komen hierin
aanbod. Maar ook interactieve debatten rond bv. kernenergie van de
toekomst, duurzaamheid van radioactief afvalbeheer, kernenergie en
sustainable development goals SDGs… staan op het programma.
Na een korte introductie rond kernenergie en radioactief afvalbeheer
worden de leerlingen opgesplitst in kleinere groepen waarbij ze
opeenvolgend een doe- en communicatieactiviteit kunnen kiezen.
Deze workshop is een unieke ervaring voor zowel kritische
wetenschapsstudenten als onze toekomstige nucleaire ingenieurs.

Voor wie: leerlingen derde graad SO, met sterke
affiniteit voor wetenschappen, max. 32 leerlingen per activiteit
Datum: 29 november 2019 | 13u00 - 16u00
Locatie: Diepenbeek, Agoralaan gebouw H
Voertaal: Engels
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Rijden onder invloed

WORKSHOPS MOBILITEITSWETENSCHAPPEN
Voor onderstaande workshops kan je inschrijven en vind je meer informatie via iiw.kuleuven.be/diepenbeek/educatief-aanbod/
leerlingenworkshops:
• Proeven van thermodynamica in het lab
In het labo thermodynamica voeren de leerlingen proeven uit over de
leerstof die in de klas aan bod kwam.
• Van geheimschrift tot high tech cryptografie
In deze workshop leer je om berichten te versleutelen en ook om ze te
kraken.
• Computers kleuren met licht. Java & Android-workshop
We programmeren allerlei coole en onverwachte effecten met kleur in
de programmeertaal Java.
• Bordspelen in Java en animaties in JavaFX
In deze workshop programmeren we ofwel Diamond Caves of
RushHour in JavaFX.
• Overal kunststoffen?
Na een inleiding in de kunststofmaterialen zien de leerlingen hoe
materiaaleigenschappen getest worden in het labo.
• Allemaal beestjes
Met behulp van enkele technieken onderzoek je waar micro-organismen
allemaal uithangen.
• Pijn of koorts? Ontdek de werking en synthese van aspirine!
Je leert hoe medicijnen werken in het lichaam en je maakt zelf aspirine.

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.
Vervolgens leren de leerlingen op de campus (in groepjes) navigeren
met een gps en ontdekken zij hoe gps-verplaatsingen geregistreerd
kunnen worden via andere technologieën, waarin een gps gebouwd
is, zoals 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.

Voor wie: leerlingen derde graad ASO en TSO, min 4 uur wiskunde,
max. 20 leerlingen
Data: op aanvraag
Locatie: Universiteit Hasselt - campus Diepenbeek - Gebouw D
Duur: 2.5 à 3 uur, theorie gis & gps én praktische workshop
Of: 2 uur, enkel praktische workshop zonder theorie gis & gps, de
theorie is op voorhand beschikbaar voor leerkrachten

In deze interactieve workshop schetsen wij eerst 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 bestuurder: 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 en
de gevaren van gsm gebruik in het verkeer. 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 al rijdend sms'en
te versturen. Ook leggen ze 'in dronken toestand' een hindernissenparcours af met promillebrillen.
In deze workshop ondervinden jongeren aan den lijve wat de impact
van hun verkeersgedrag is op hun verkeersveiligheid

Locatie: Universiteit Hasselt - campus Diepenbeek - Gebouw D
Voor wie: leerlingen derde graad ASO en TSO, min 4 uur wiskunde,
max. 20 leerlingen
Data: op aanvraag Campusmodule met rijsimulator en promillebril:
Universiteit Hasselt Wetenschapspark gebouw 1
Klasmodule met promillebril: in de eigen school
Duur: 2.5 uur
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Any Way the Wind Blows
Vanaf welke windsnelheden werkt een windmolen? Wanneer is er té
veel wind? En welk rendement kan een windmolen halen?

Duurzaam ‘verkeren’: verkeers(on)leefbaarheid…
voor iedereen belangrijk, maar een vaag begrip
In deze workshop bekijken we de verkeers(on)leefbaarheid aan de
hand van de begrippen: barrièrewerking, oversteekbaarheid, sluipverkeer, verkeersdruk en mobiliteitsbeleid en stellen de leerlingen aan
de hand van een buitenopdracht met een speedgun, geluidsmeter en
meetwiel 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 elementen, speelt zowel lokaal als regionaal, binnen en
buiten de bebouwde kom.
Voor de ene persoon is sluipverkeer naar de universiteitscampus de
boosdoener, 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 overlast leidt.
Hoe leefbaar is uw schoolomgeving en hoe leefbaar is de campus van
UHasselt. Ontdek het tijdens deze workshop.

Voor wie: leerlingen derde graad ASO en TSO, min 4 uur wiskunde,
max. 20 leerlingen
Data: op aanvraag Locatie: Universiteit Hasselt – Wetenschapspark
gebouw 1
Duur: 2,5 uur

In deze workshop zetten we je zelf aan het werk: je krijgt drie verschillende types windmolens onder jouw hoede en bepaalt – vertrekkend van een aantal parameters – het meest optimale rendement.
In overleg met de leerkracht kan dit onderwerp meer wiskundig of
eerder praktisch benaderd worden.

WORKSHOPS IN MAKERSPACE*
@ PXL/UHASSELT
Laserkraft 3D
Een van de meest veelzijdige toestellen in onze hedendaagse
‘maakeconomie’ is de lasercutter, een toestel waarmee je allerhande
materialen – hout, leer, plexiglas, spiegels, noem maar op – zeer
nauwkeurig kan snijden en graveren. Wie het toestel slim gebruikt,
kan zonder al te veel problemen ook 3D-objecten creëren, sneller
zelfs dan een 3D-printer dat kan.
In deze workshop ga je zelf aan het werk in onze Makerspace: vertrekkend van één of meerdere vectortekeningen maak je een eigen,
uniek 3D-klasportret.

Voor wie: leerlingen derde graad ASO, TSO
Data: het hele jaar op aanvraag, halve dag
Locatie: Makerspace @ PXL/UHasselt, Universitaire Campus –
Agoralaan – Gebouw H, 3590 Diepenbeek

Voor wie: leerlingen derde graad ASO, TSO
Data: het hele jaar op aanvraag, halve dag
Locatie: Makerspace @ PXL/UHasselt, Universitaire Campus –
Agoralaan – Gebouw H, 3590 Diepenbeek

Club Bruggen
In deze workshop ga je in groepjes aan de slag leer je al doende –
via trial & error – hoe je een goede, sterke, stevige brug bouwt met
de lasercutter. Je neemt het in groep tegen elkaar op en probeert
elkaar de loef af te steken door de stevigste brug te bouwen. Wie
wordt er de enige echte ‘Club Bruggen’-kampioen?
In overleg met de leerkracht kan dit onderwerp meer wiskundig of
eerder praktisch benaderd worden.

Voor wie: leerlingen derde graad ASO, TSO
Data: het hele jaar op aanvraag, halve dag
Locatie: Makerspace @ PXL/UHasselt, Universitaire Campus –
Agoralaan – Gebouw H, 3590 Diepenbeek

* Makerspace @ PXL/UHasselt is een
gezamenlijk initiatief van UHasselt en PXL.
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ACHTER DE SCHERMEN VAN
ONDERZOEKSINSTITUTEN
Onderzoek en onderwijs aan UHasselt zijn nauw met elkaar verbonden.
Aan UHasselt verrichten we internationaal vooraanstaand onderzoek
in een aantal speerpuntdomeinen zoals o.a. biomedisch onderzoek,
revalidatiewetenschappen milieukunde, statistiek, informatica,
materiaalonderzoek en bouwmaterialen.
Klasgroepen kunnen inschrijven voor een bezoek aan de
onderzoeksinstituten. BIOMED, REVAL, CMK, CenStat, EDM,
IMO-IMOMEC en ACB² laten je alvast achter de schermen kijken.

Voor wie: klasgroepen derde graad SO
Inschrijven is verplicht op www.uhasselt.be/leerkrachten

30

31

ACTIVITEITEN IN
KLASVERBAND

ACHTER DE SCHERMEN VAN:
HET BIOMEDISCHE
ONDERZOEKSINSTITUUT (BIOMED)*

HET STUDIECENTRUM VOOR
REVALIDATIE-ONDERZOEK (REVAL)*

HET CENTRUM VOOR
MILIEUKUNDE (CMK)

HET CENTRUM VOOR
STATISTIEK (CENSTAT) 

Onderzoek naar auto-immuunziekten zoals
multiple sclerose (MS) en reumatoïde artritis
(RA). Studies naar neurologische aandoeningen en cardiologisch onderzoek in samenwerking met de lokale ziekenhuizen...

Onderzoek in alle domeinen van de revalidatiewetenschappen: neurologische, musculoskeletale, cardiorespiratoire, pediatrische en
geriatrische revalidatie. REVAL hecht bijzondere
aandacht aan het gebruik van nieuwe revalidatiestrategieën zoals o.a. revalidatierobotica...

Onderzoek naar multidisciplinair milieuonderzoek, toxiciteitsonderzoek, onderzoek
naar cellulaire en moleculaire mechanismen
van toxiciteit, onderzoek naar biodiversiteit, ontwikkeling van zuiveringstechnieken
voor vervuilde bodems en (grond)water en
milieu-analyses...

Onderzoek binnen de domeinen van de
mathematische statistiek, de biostatistiek en
de bioinformatica. Met aandacht voor de
toepasbaarheid van de statistische modellen
bij klinische studies, epidemiologisch en
genetisch onderzoek…

Voor wie: leerlingen derde graad ASO
en TSO, met sterke affiniteit voor
wetenschappen
Data: op aanvraag, we bieden twee mogelijkheden aan:			
1) Presentatie met rondleiding gekoppeld
aan een practicum: 2.5 uur
2) Presentatie met rondleiding: 1.5 uur
Locatie: UHasselt – Gebouw C –
Biomedisch Onderzoeksinstituut

Voor wie: leerlingen derde graad ASO en
TSO, met sterke affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag, duur van het bezoek in
onderlinge afspraak
Locatie: UHasselt – gebouw A –
Studiecentrum voor revalidatieonderzoek
*We bieden de mogelijkheid aan om de
rondleiding binnen BIOMED te combineren
met een rondleiding binnen het studiecentrum
voor revalidatieonderzoek REVAL.

Voor wie: leerlingen derde graad SO met
affiniteit voor wetenschappen
Datum: donderdag 14 november 2019 |
9u00 – 12u00 of 13u00 – 16u00
Locatie: UHasselt – Gebouw D Centrum voor Milieukunde

HET EXPERTISECENTRUM
VOOR DIGITALE MEDIA (EDM) 

HET INSTITUUT VOOR MATERIAALONDERZOEK (IMO-IMOMEC)

HET INSTITUUT VOOR MATERIAALONDERZOEK: VERPAKKINGSCENTRUM (IMO-IMOMEC)

Onderzoeksfocus ligt in de toegepaste informatica: Human-Computer Interaction (HCI),
Networked and Secure Systems (NSS),
Visual Computing (VC) en Computational
Science (CS).
Met gekende toepassingen in de multimediawereld, in de filmwereld, in de games
wereld, in de virtuele wereld...

Onderzoek naar de ontwikkeling en karakterisering van nieuwe materialen voor de
micro-elektronica, alsook de bio-elektronica
en de nanotechnologie...

De onderzoeksgroep maakt gebruik van
diverse testapparaten om verpakkingsmaterialen zoals kunststof en golfkarton te
karakteriseren…

Voor wie: leerlingen derde graad SO met
affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag, 2 tot 2.5 uur
Locatie: UHasselt – Wetenschapspark Instituut voor Materiaalonderzoek

Voor wie: leerlingen derde graad
SO met affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag, 1.5 uur
Locatie: UHasselt – Technologiecentrum Wetenschapspark 27 in Diepenbeek

Voor wie: leerlingen derde graad SO met
affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag, 2 tot 3 uur
Locatie: UHasselt - Wetenschapspark Expertisecentrum voor Digitale Media
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Voor wie: leerlingen derde graad
SO met affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag, 2 uur
Locatie: UHasselt – Gebouw D Centrum voor Statistiek

APPLICATIECENTRUM
BETON EN BOUW (ACB²)
Het gloednieuwe Applicatiecentrum beschikt
over diverse testinfrastructuur waarmee o.a.
nieuwe betontypes worden gekarakteriseerd
en bouwelementen op grote schaal worden
getest.

Voor wie: leerlingen derde graad
SO met affiniteit voor wetenschappen
Data: op aanvraag, tweede semester,
1.5 uur
Locatie: UHasselt - Wetenschapspark 34 in
Diepenbeek (nabij Bouwcampus)
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LESMATERIAAL
LESMATERIAAL

TUTORIALS

UITLEENMATERIALEN

UHasselt biedt gratis, digitaal lesmateriaal
aan dat leerkrachten kunnen gebruiken
binnen hun gewone lesactiviteiten in het
secundair onderwijs.
Bekijk het lesmateriaal op
www.uhasselt.be/lesmateriaal.

VIDEOTUTORIAL INFORMATICA
De opleiding informatica van UHasselt
ontwikkelde een Nederlandstalige online
videotutorial met bijhorende oefeningen
voor de programmeertaal Python 3, die het
voor iedereen mogelijk maakt om te leren
programmeren.
www.uhasselt.be/tutorials

UITLEENBOX BIOLOGIE ‘HET MAKEN
VAN REËLE DNA-PROFIELEN’
Deze box bevat al het nodige materiaal om
het practicum volledig in eigen school uit te
voeren met leerlingen derde graad SO, met
sterke affiniteit voor wetenschappen.
www.uhasselt.be/uitleenbox_DNAprofielen

LEERPLATFORM WISKUNDE
Met behulp van het Leerplatform Wiskunde kunnen leerlingen zelf nagaan welke
onderwerpen ze nodig zullen hebben in hun
opleiding met filmpjes en interactieve apps
op Geogebra.
De filmpjes, artikels en apps kun je gebruiken in de les om thema’s in te leiden en om
verschillende toepassingen van wiskunde
aan te tonen.
www.uhasselt.be/
leerplatformwiskunde

UITLEENKIT FYSICA
‘PRACTICUM ECHOGRAFIE’
Het practicum echografie sluit aan bij de
leerdoelen rond golven en medische fysica.
Met deze uitleenkit kan het practicum in de
klas worden uitgevoerd door 12 groepen
van 2 leerlingen.
www.uhasselt.be/
practicum_echografie

LEERPLATFORM CHEMIE SO2HO
SO2HO is een virtueel leerplatform dat
jongeren uit het (voor)laatste jaar secundair
onderwijs helpt om hun kennis van chemie
op te frissen en bij te werken. SO2HO kan
door scholen gebruikt worden in klasverband tijdens een les, bij remediëring of bij
de voorbereiding op het toelatingsexamen
arts-tandarts.
www.so2ho.be
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UITLEENKIT FYSICA
‘MAGISCHE WETENSCHAP’
Universiteit Hasselt ontwikkelde een hele collectie hands-on proefjes rond diverse thema’s
uit de fysica zoals mechanica, warmteleer,
golven, elektriciteit,…
www.uhasselt.be/
magischewetenschap

35

EDUCATIEVE
MASTERS NIEUW
Sinds dit academiejaar start UHasselt met de educatieve masteropleidingen en kunnen we de band met jou nog
verder versterken. Dit kan via stages, creatieve projecten en masterproeven.
UHasselt streeft naar duurzame samenwerkingen die gebaseerd
zijn op win-winsituaties. Wil jij vernieuwende onderwijs- en
evaluatievormen ontdekken? Kan jij hulp gebruiken bij het
opzetten van een project? Of zit jij met een onderzoeksvraag die
onbeantwoord is? Kortom, kan jij onze hulp gebruiken, grijp dan nu je
kans en ontdek hieronder onze samenwerkingsmogelijkheden.

STAGE
Heb jij zin om vanuit jouw expertise toekomstige leraren te begeleiden
bij het empoweren van lerenden, het creëren van krachtige
leeromgevingen en bij het opnemen van schoolbrede taken? Meld je
dan aan als mentor! UHasselt is steeds op zoek naar nieuwe mentoren
voor haar 4 educatieve masteropleidingen:
• Educatieve master Economie
• Educatieve master Gezondheidswetenschappen
• Educatieve master Ontwerpwetenschappen
• Educatieve master Wetenschappen en Technologie

PROJECT
Wil jij een project voor jouw klas of jouw school organiseren
en ben je nog op zoek naar helpende handen? Ga dan een
projectsamenwerking aan met de educatieve masteropleidingen van
UHasselt! Onze toekomstige leraren helpen je graag bij het opzetten
én uitvoeren van een project op maat van de noden van je klas of je
school!

ONDERZOEK
Als leraar word je in je school en in je klas dagelijks geconfronteerd
met praktijkgerichte vragen en uitdagingen. Wil jij samen met onze
studenten een relevante vraag of uitdaging onder de loep nemen via
praktijkgericht onderzoek volgens de wetenschappelijke regels van de
kunst? Ga dan een onderzoekssamenwerking aan met de educatieve
masteropleidingen van UHasselt! In een onderzoekssamenwerking zet
jij als leraar of jullie als team samen met onze studenten onderzoek op
met als doel het versterken van de onderwijspraktijk aan jullie school.

Mentor zijn levert jou ook voordelen op!
Je komt in contact met innovatieve onderwijs- en evaluatievormen, je
krijgt ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe leermaterialen,
je ervaart een co-teacher in de klas en je vindt een partner bij enkele
schoolbrede taken.

Interesse om een samenwerking aan te gaan? Surf dan naar onze website voor meer info
www.uhasselt.be/leerkrachten-educatieve-masters.
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OLYMPIADES
Elk jaar opnieuw ontdekken jongeren hun talenten en verwerven inzichten tijdens de Olympiades. De rode draad
doorheen alle Olympiades is de interesse wekken bij leerlingen voor de boeiende wereld van wetenschappen,
technologie en talen, herkenning geven aan zowel leerlingen als leerkrachten en streven naar kwalitatief
hoogstaand onderwijs.

Docenten van UHasselt zijn actief betrokken bij de organisatie van deze prestigewedstrijden:
•
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Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen - www.vonw.be
• Vlaamse Biologie Olympiade
• Vlaamse Chemie Olympiade
• Vlaamse Fysica Olympiade
• Vlaamse Geografie Olympiade

•

Vlaamse STEM Olympiade - www.stemolympiade.be

•

Vlaamse Wiskunde Olympiade - www.vwo.be/vwo

•

Belgische Informatica-olympiade - www.be-oi.be

•

Vlaamse Olympiade van het Frans - Olyfran Vlaanderen - www.uhasselt.be/interculturalis
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ACTIVITEITEN
VOOR INDIVIDUELE
LEERLINGEN
Openlesdagen
Proefritten
Coaching
Cursussen voor excellente leerlingen
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Naast het aanbod voor leerkrachten bieden we aan de leerlingen ook
een uitgebreid gamma van activiteiten aan die ze op individuele basis
kunnen volgen. Bedankt om deze activiteiten ook bij uw leerlingen bekend
te maken of hen door te verwijzen naar onze website
www.uhasselt.be/proevenvanuhasselt

OPENLESDAGEN

COACHING

De openlesdagen geven de leerlingen van het
secundair onderwijs de kans om “mee te lopen” met onze studenten tijdens hun normale
lessen en practica. Voor de meeste opleidingen bevat deze openlesdag een hoorcollege,
een practicum in een labo of een oefeningensessie samen met de bachelorstudenten.
www.uhasselt.be/openlesdagen

Leerlingen met de ambitie om geneeskunde te
studeren, moeten vooraf slagen voor het toelatingsexamen arts. Ze kunnen aan UHasselt
terecht om zich optimaal voor te bereiden op
het toelatingsexamen arts-tandarts. We bieden
twee verschillende voorbereidingsformules
aan: “coaching full option” en “coaching
mini”.
www.uhasselt.be/coaching

PROEFRITTEN
De proefritten richten we op maat in voor
leerlingen uit het secundair. Tijdens deze
proefritten verdiepen de leerlingen zich in
een actueel topic uit de bacheloropleiding op
basis van speciaal ingerichte hoorcolleges,
practica of opdrachten.
Leerlingen proeven zo op een actieve manier
van een bepaalde opleiding.
www.uhasselt.be/proefritten

CURSUSSEN VOOR
EXCELLENTE LEERLINGEN
Deze cursussen zijn een aanbod voor leerlingen die op zoek zijn naar een extra intellectuele uitdaging tijdens hun secundair onderwijs
of die al eens willen kennismaken met de
universiteit. Dit kan zowel ter verbreding van
hun algemene kennis als ter verdieping in een
nieuw domein.
www.uhasselt.be/excellenteleerlingen

Voor meer info en het volledige overzicht van activiteiten voor individuele
leerlingen kan u terecht op www.uhasselt.be/proevenvanuhasselt
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INFODAGEN
• WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019
INFOAVOND

• ZATERDAG 14 MAART 2020
INFODAG

• ZATERDAG 25 APRIL 2020
INFODAG

• MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020
INFOMARKT

Voor meer info en om vooraf in te schrijven
www.uhasselt.be/infodagen

De informatiebrochures over onze opleidingen kan je
downloaden op www.uhasselt.be/brochures.

Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE 3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be/leerkrachten
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