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Onze wereld drijft meer dan ooit op wetenschap 
en technologie. Vandaag laten bedrijven 
algoritmen los op sporen die surfers achterlaten. 
Uit de 3D-printers rollen organen, kaken en zelfs 
fietsen. Fabrieken beschikken over zelflerende 
robots, met elkaar communicerende machines 
en data-gestuurde magazijnen.

In zo’n wereld hebben we hoogopgeleide 
jongeren nodig. Ingenieurs, technici, 
wetenschappers, ondernemers, artsen, 
mobiliteitsexperten, juristen… Het zijn zij 
die de antwoorden zullen moeten vinden op 
grote uitdagingen zoals klimaatverandering, 
waterschaarste, de strijd tegen ziekten en 
virussen, vergrijzing, de mobiliteitsknoop of 
onze energievoorziening.

UHasselt@school biedt alvast een eerste 
opstap naar die werknemers van de toekomst. 
Hoe? Door hen actief onder te dompelen 
in theorie én praktijk. UHasselt@school is 
een ontdekkingstocht vol activiteiten waarbij 
jongeren kunnen proeven van ons onderzoek 
én van onze opleidingen. Ze denken én doen.

Ook in het academiejaar 2017 - 2018 
presenteren onze faculteiten leerkrachten en 
leerlingen – in klasverband of op individuele 
basis – een uiteenlopende mix van workshops, 
proefritten, meeloopdagen… Leerrijk, uitdagend 
én spannend. 
Maar ook: ideale momenten om het leven achter 
de campusmuren al een beetje te leren kennen!
Nieuwsgierig? Lees dan vooral verder.

prof. dr. Luc De Schepper
rector Universiteit Hasselt
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3500 Hasselt

Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D
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NASCHOLINGEN 
VOOR 

LEERKRACHTEN

In het academiejaar 2017 - 2018 bieden we een aantal 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.

Op onze website www.uhasselt.be/uhasseltatschool vindt u meer informatie en de 
inschrijvingsmodule van de specifieke nascholing.

5



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 17 januari 2018 
van 14.00 tot 17.00 uur

NASCHOLING FYSICA 

Medische fysica 
De vakgroep Fysica organiseert jaarlijks een na-
scholing voor leerkrachten fysica uit het secundair 
onderwijs. Dit jaar staat het thema ‘medische fysica’ 
centraal.
 
Tijdens deze nascholing geven we de leerkracht 
fysica voorbeelden van de manier waarop fysica 
toegepast wordt in de medische wereld. Zo verliest 
deze wondere wetenschap haar soms wat abstracte 
imago, en winnen leerkrachten (en zo ook leerlin-
gen) verbreding en verdieping in onderwerpen di-
agnose en therapie, en meer recente ontwikkelingen 
die zich op de cross-over tussen verschillende dis-
ciplines bevinden (zoals bijvoorbeeld biosensoren, 
neurochips en wearable electronics). 

We stellen ook het nieuwe leerlingenpracticum “Me-
dische Fysica” voor en is er de mogelijkheid tot het 
delen van ideeën… op basis van eigen ervaringen.

• Datum: woensdag 7 maart 2018   
van 9.00 tot 12.00 uur 

NASCHOLING INFORMATICA

Progra-MEER: algoritmen, computationeel denken & programmeren
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. (leerkrachten wiskunde, wetenschappen…). De 
nascholing vereist geen specifieke voorkennis, maar wel de wil en inzet om 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 programmeer-
taal Python. Naarmate de sessies vorderen, verschuift de aandacht naar “computationeel denken” & 
“algoritmiek” (hoe problemen oplossen gebruikmakend van de computer). Er wordt telkens geoefend in 
de programmeertaal Python.
“Progra-MEER” is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Hasselt, Gent & Leuven en 
met steun van Google - in het kader van hun “Computer Science for High School”-programma (CS4HS). 

• Data: dinsdag 3 oktober, donderdag 16 november 2017, dinsdag 16 januari, vrijdag 23 februari, 
maandag 12 maart 2018 en een slotsessie (datum nog te bepalen), telkens van 13.30 tot 16.30 uur
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NASCHOLING STATISTIEK

Een wegwijzer bij statistiekonderwijs in de lessen wiskunde 
Statistiek is geen wiskunde. In statistiek is de interpretatie van data en context even belangrijk als for-
mules en berekeningen. Daarom is het aanreiken van goede voorbeelden de belangrijkste stap bij het 
statistiekonderwijs in het secundair. Deze nascholing toont met concrete voorbeelden hoe je statistiek 
“als statistiek” kan onderwijzen en hoe dat kan op elk ontwikkelingsniveau.
Korte doceermomenten wisselen af met opdrachten waarbij je in groepjes zelf aan de slag gaat. Reke-
nen en tekenen doe je met een TI-48 Plus die je ter beschikking krijgt.

Deze nascholing is ook geschikt voor opleidingen met 2 en 3 uur wiskunde.

• Datum: woensdag 8 november 2017 van 14.00 tot 17.00 uur

NASCHOLING WISKUNDE

Proef van de wiskunde aan de UHasselt 
Deze nascholing geeft een inkijk in de cursussen wiskunde in de verschillende opleidingen van de eerste 
bachelor: op welke manier worden de lessen gegeven, welke wiskundetopics uit het middelbaar zijn 
relevant, wat met het gebruik van (grafische) rekenmachines… 
Tijdens de nascholing wordt een GeoGebraboek voorgesteld dat kan dienen als ondersteuning van 
sommige wiskundelessen of als remediëring voor een student.
De namiddag sluiten we af met een toelichting van een huidig toegepast wiskundig onderzoeksproject.

• Datum: woensdag 7 februari 2018 van 13u30 tot 16u30

OPEN LESSEN VOOR 
LEERKRACHTEN ECONOMIE

Enkele lessen van de lerarenopleiding Economie 
(bv. duurzaamheid in de economielessen, de in-
spectie, boekhoudsoftware, werken met competen-
ties van de 21ste eeuw...). stellen we open voor 
leerkrachten economie uit het secundair onderwijs.

Interesse om een of meerdere lessen bij te wonen? 
We maken het programma in de loop van het jaar 
bekend op de website 
www.uhasselt.be/Specifieke-lerarenopleiding.

• Data: tweede semester

STUDIEDAG VOOR 
LEERKRACHTEN ECONOMIE

Meer informatie hierover vind je op 
www.uhasselt.be/Specifieke-lerarenopleiding.

• Datum: februari/maart 2018

TALEN

De Didactische Werkgroep Frans (DiWeF) orga-
niseert 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 Euroscoop-
bioscoopketens. Meer informatie op 
www.uhasselt.be/interculturalis
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ACTIVITEITEN 
VOOR 

LEERLINGEN
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MEELOOPDAGEN
Verschillende bacheloropleidingen van de UHasselt organiseren meeloopdagen voor individuele leerlingen op 
woensdagnamiddag of tijdens de schoolvakanties.

Bezocht je al een infodag en twijfel je nog tussen bepaalde studierichtingen? 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 bachelorstudenten. Deze ‘open lesdag’ dompelt je onder in het leven van de 
student en je kunt al jouw vragen stellen.

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.
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MOBILITEITSWETENSCHAPPEN
Schoolvakanties en op woensdagnamiddagen
Hoorcolleges en werkzittingen:

 » Ontwerpvaardigheden
 » Inleiding tot vrachtvervoer
 » Verkeerspsychologie: jongeren in het verkeer
 » Hoorcollege rond ruimtelijke planning
 » Verkeerstechniek
 » Stedelijk beheer 
 » Planologie & planning: relatie tussen ruimtelij-
ke ordening en mobiliteit

BIOLOGIE
Tweede semester

 » Hoorcollege: 
Biologie van de ongewervelde dieren
 » Hoorcollege: 
Van metabolisme tot systeembiologie

ARCHITECTUUR
Herfstvakantie of krokusvakantie 

 » Hoorcollege: Constructie 1
 » Hoorcollege: Draagstructuur 1
 » Hoorcollege: Cultuurwetenschappen 1B

INTERIEURARCHITECTUUR
Herfstvakantie of krokusvakantie 

 » Hoorcollege: Inleiding tot de architectuur- en 
kunstgeschiedenis I
 » Hoorcollege: Menswetenschappen 1
 » Hoorcollege: Constructie en Materiaalleer 1B

BEDRIJFSECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN
Hoorcolleges van de opleidingen:

 » Toegepaste economische wetenschappen
 » Handelsingenieur/Handelsingenieur in de 
beleidsinformatica (BI)
 » Handelswetenschappen

Herfstvakantie en Krokusvakantie

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
Kerstvakantie

 » Blok ‘Genetica en genomica’
 » Blok ‘Klinische microbiologie’
 » Blok ‘Immuniteit’

Krokusvakantie
 » Blok ‘Functionele anatomie’
 » Blok ‘Functionele histologie’
 » Blok ‘Metabolisme’
 » Blok ‘Spijsvertering’

GENEESKUNDE
Krokusvakantie

 » Blok ‘Transport en communicatie in cellen  
en weefsels’
 » Blok ‘Hoofd en hals’

Paasvakantie
 » Blok ‘Genetische informatiestroom’
 » Blok ‘Neurowetenschappen’

INDUSTRIELE 
INGENIEURSWETENSCHAPPEN
Dinsdag 13 februari 2018 van 13.30 tot 16 uur,
woensdag 21 maart en 25 april 2018, telkens 
van 14 tot 16.30 uur

Kennismaking met de opleiding industriële ingeni-
eurswetenschappen en een halve dag proefdraai-
en samen met de studenten.
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CHEMIE
Tweede semester

 » Labo: Water, bron van leven en grenzeloze 
chemie

FYSICA
Woensdag 29 november 2017   
van 14.00 tot 16.30 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
Maandag 30 oktober 2017 om 9.00 uur 
Samen met de bachelorstudenten volg je het 
opleidingsonderdeel Calculus 1; het hoorcollege 
en desgewenst de zelfstudieopdracht en respon-
siecollege.

Data: de exacte date zijn gelinkt aan de 
uurroosters en worden in de loop van het 
jaar bekend gemaakt. Meer details vind 
je op onze website 
www.uhasselt.be/Meeloopdagen. 
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PROEFRITTEN
Verschillende opleidingen van de UHasselt organiseren ‘proefritten’ voor individuele leerlingen. 
Terwijl de meeloopdagen aan leerlingen de mogelijkheid 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. 

Voor wie: individuele leerlingen derde graad SO
Voorinschrijven is verplicht op 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 ontwerpstu-
dio’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 architectuur.

• Data: woensdagen 7 maart en 18 april 2018, telkens van 13.30 tot 17.00 uur

INTERIEURARCHITECTUUR

Wist je dat interieurarchitectuur een discipline is waarin wetenschappelijk 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 interieurarchitectuur en geven 
een rondleiding in de ontwerpstudio’s. Daarna tonen zij concrete voorbeelden van onder-
zoek 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 belangrijke 
thema’s zoals sociale interactie, toegankelijkheid en functionaliteit.

• Data: woensdagen 7 maart en 18 april 2018, telkens van 13.30 tot 17.00 uur
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De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen 
organiseert vier proefritten. Indien je nog twijfelt 
aan je studiekeuze, schrijf je dan in om meerdere 
proefritten te volgen.

Handelswetenschappen
Als handelswetenschapper beschik je over een ster-
ke voeling voor de bedrijfsrealiteit, die gebouwd is 
op een stevige wetenschappelijke expertise. Tijdens 
de opleiding verwerf je kennis en vaardigheden 
uit verschillende functionele bedrijfsdomeinen 
(boekhouden, marketing, logistiek, ...) en leer je de 
kennis uit de verschillende domeinen linken. Tijdens 
de opleiding word je geconfronteerd met complexe 
bedrijfsproblemen waarvoor je een reële oplossing 
moet zoeken aan de hand van aangeleerde model-
len en methodes. 
Tijdens de proefrit Handelswetenschappen krijg 
je een eerste zicht op één van deze functionele 
bedrijfsdomeinen en de rol die je hierin als handels-
wetenschapper kan spelen.  

• Datum: woensdag 21 maart 2018  
van 13.30 tot 16.30 uur

Handelsingenieur
Een handelsingenieur vervult een brugfunctie tussen 
het management van de verschillende functionele 
domeinen in een bedrijf zoals productie, logistiek, 
financiën, verkoop en onderzoek en ontwikkeling. 
Als handelsingenieur verwerf je daarom bovenop 
bedrijfseconomische kennis en vaardigheden ook 
kennis van technologie en (productie-)processen. Je 
bent in staat om complexe en technische processen 
binnen en tussen ondernemingen te optimaliseren 
in functie van een meer effectieve en efficiënte 
bedrijfsvoering. Om een antwoord te bieden op 
deze complexe uitdagingen gebruik je gevorderde 
kwantitatieve methoden waarin zowel economische 
als technische factoren worden meegenomen. Deze 
kwantitatieve methoden zijn immers een belangrijk 
onderdeel van deze opleiding.
Tijdens de proefrit Handelsingenieur wordt een 
aspect van deze opleiding belicht en krijg je een 
duidelijk zicht op de brugfunctie die een handelsin-
genieur vervult in een bedrijf. 

• Datum: woensdag 21 maart 2018  
van 13.30 tot 16.30 uur

Toegepaste economische wetenschappen
Naast toegepaste bedrijfseconomische kennis 
verwerf je als TEW’er ook een grondige algemene 
economische kennis die je toelaat om diepgaande 
analyses en optimale oplossingen voor diverse 
beleidsproblemen te formuleren. Je leert verschillen-
de theorieën, modellen en analytische instrumen-
ten gebruiken om in een alsmaar veranderende 
omgeving steeds de optimale strategische keuzes 
te maken. Een toegepast econoom of TEW-er is bij 
uitstek de strategiebouwer en –bewaker van een 
onderneming of van een functionele afdeling in een 
bedrijf. 
Tijdens deze proefrit krijg je dan ook een duidelijk 
zicht op de rol die je als TEW-er in een onderne-
ming kan spelen.

• Datum: woensdag 14 maart 2018  
van 13.30 tot 16.30 uur

Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Als handelsingenieur in de beleidsinformatica be-
schik je naast een uitgebreide bedrijfseconomische 
kennis ook over een focus op bedrijfsprocessen 
en de rol die data en informatie hierbij spelen. Je 
leert de verschillende activiteiten in een proces in 
kaart te brengen en deze te analyseren om na te 
gaan waar doorstroming van werk en informatie 
kritisch of problematisch zijn. Je leert ook de 
nodige systemen te ontwerpen die deze processen 
ondersteunen zodat je tijdig de juiste informatie kan 
aanreiken om werknemers de juiste beslissingen te 
laten nemen.
In deze proefrit wordt dieper ingegaan op het 
belang van data-analyse. Op die manier wordt 
het duidelijk welke rol een handelsingenieur in de 
beleidsinformatica binnen een bedrijf heeft.

• Datum: woensdag 14 maart 2018  
van 13.30 tot 16.30 uur

FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
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BIOMEDISCHE 
WETENSCHAPPEN

Om je een zo volledig mogelijk beeld te geven 
over de opleiding biomedische wetenschappen 
zal de namiddag in een drietal onderdelen 
worden opgesplitst.

1. Je maakt kennis met het onderwijsconcept 
van de bacheloropleiding biomedische 
wetenschappen aan de UHasselt, waar ziek-
te- en gezondheid bij de mens hét centrale 
thema is.

2. Je mag een kijkje nemen achter de scher-
men van het biomedisch onderzoeksinstituut 
en je kunt alvast proeven van de stagemoge-
lijkheden binnen de opleiding.

3. Je maakt kennis met de diverse beroepsmo-
gelijkheden.

• Datum: woensdag 21 maart 2018  
van 14.00 tot 16.30 uur

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN & KINESITHERAPIE

Het ‘klassieke’ beeld van de masserende kinesitherapeut bestaat niet meer! Vandaag is een kinesi-
therapeut een revalidatiespecialist die een brede paramedische opleiding heeft gekregen met tal van 
behandelingstechnieken 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 ant-
woord op deze vragen, kom dan een bezoekje brengen aan de opleiding revalidatiewetenschappen 
& kinesitherapie van de Universiteit Hasselt. 

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

• Data: woensdagen 21 maart en 25 april 2018 telkens van 13.45 tot 16.00 uur 

18



RECHTEN

Je maakt kennis met de ‘rechten van de mens’. Dat zijn fundamentele rechten die aan 
iedereen toekomen, zoals de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid, het recht op 
privacy, op onderwijs, op een menswaardig bestaan, op bescherming van de eigendom, 
van het leefmilieu, enz. Geen enkel van die fundamentele rechten (of bijna geen enkel) is ab-
soluut, dat maakt de les spannend. We zoeken samen hoe ver beperkingen van die rechten 
mogen gaan.

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

• Datum: woensdag 14 maart 2018 van 14.00 tot 17.00 uur

WETENSCHAPPEN

De faculteit Wetenschappen organiseert vijf proefritten: biologie, biowiskunde, chemie, 
fysica en informatica.

Ben je geïnteresseerd in de opleidingen van faculteit Wetenschappen? Vraag je je af wat 
een wetenschapper allemaal bestudeert en/of hoe zij/hij kennis in de praktijk en in het 
onderzoek inzet? 

Kom dan op woensdagnamiddag wetenschapsactiviteiten volgen binnen het domein van 
biologie, biowiskunde, chemie, fysica en informatica.
Tijdens deze proefrit maak je kennis met een topic uit het domein of ga je zelf aan de slag 
in de labo’s en computerlokalen van de universiteit en je zet daarmee de theorie meteen om 
in de praktijk. Je proeft van de theorie, experimenteert en/of voert allerlei proeven uit zodat 
je op korte tijd kennismaakt met de opleiding en je zelf beleeft hoe boeiend en uitdagend 
wetenschap is.

• Datum: woensdag 14 maart 2018
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Ervaar eens een dag hoe het voelt om in de huid te kruipen van een echte industrieel ingenieur?

De faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen organiseert tijdens de krokusvakantie TAST-INGs, een 
dag om te proeven van het ingenieur zijn. Tijdens deze dag werken de leerlingen een multidisciplinair 
project uit.

Benieuwd hoe een industrieel ingenieur zijn kennis in de praktijk en in het onderzoek inzet? Of wil je 
een beter beeld krijgen van de ingenieursopleidingen van de UHasselt? Aarzel dan niet en schrijf je in 
voor een van de workshops van de TAST-INGs day.
Op woensdag 14 februari 2018 bieden we een keuze van activiteiten aan binnen het domein van 
bouwkunde, (bio-)chemie, elektromechanica, energie, verpakkingstechnologie, elektronica en nucleaire 
technologie.

In de labo’s ga je zelf aan het werk en je zet daarmee de theorie meteen om in de praktijk. Je 
experimenteert en maakt gebruik van innovatieve technologie zodat je op korte tijd kennismaakt met de 
opleiding en zelf beleeft hoe fascinerend 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 hebben de bedoeling je te laten proeven van ‘ingenieur’ zijn.

Voor wie: individuele leerlingen zesde jaar secundair onderwijs
Datum: woensdag 14 februari 2018 van 9.00 tot 17.30 uur

Het volledige programma en meer details op  
www.uhasselt.be/uhasseltatschool

TAST-INGS
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COACHINGS-
DAGEN

Voorbereiding toelatingsexamen arts & tandarts: 
Algemeen coördinator: prof. dr. Marjan Vandersteen

Als je geneeskunde wil studeren moet je vooraf slagen voor het toelatingsexamen arts & tandarts. Het 
examen wordt jaarlijks tweemaal georganiseerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap (www.toelatingsexamenartstandarts.be). 

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 studeerpotentieel.

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. 

In de mate van het mogelijke houden we rekening met de wijzigingen aan het toelatingsexamen.
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COACHING FULL OPTION  

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

DE KIW-SESSIES: 
Wanneer: 
8 zaterdagvoormiddagen (van oktober 2017 tot 
en met mei 2018 + 2 optionele werkzittingen in 
het voorjaar 2018.   

Wat: 
Elke sessie heeft twee lesdelen, waarin telkens 
één vakgebied aan bod komt: biologie, chemie, 
fysica en wiskunde. Voor elk vakgebied vertrek-
ken we van het programma uit de informatiebro-
chure ‘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 elektroni-
sche leeromgeving.  

DE IVV-SESSIE:
Wanneer: 
woensdagnamiddag, voorjaar 2018. 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

Noot: de inhoud van de IVV-sessie kan wijzigen 
op basis van de aanpassingen aan het toelatings-
examen (momenteel nog niet bekend). 
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COACHING MINI 

In de lente wordt een beknoptere versie van 
de coachingsdagen aangeboden voor wie de 
coaching full option niet heeft gevolgd. Deze 
coaching mini omvat twee sessies: één KIW-ses-
sie (waarin de oplossingstechniek van meerkeu-
zevragen 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 optionele werkzittingen van 
oktober 2017 tot en met juni 2018 
 » Coaching mini: één KIW-sessie + één IVV-ses-
sie in het voorjaar 2018

Voor meer informatie, exacte data en inschrijven, 
kijk op www.uhasselt.be/coaching.
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MOBITWIST – 
MOBILITEIT@

SCHOOL VOOR 
LEERLINGEN

Wil je meer weten over het Prisoner’s dilemma, de 
Groene weduwe, het Vliegende Schoonmoeder 
Effect, de Achterbank generatie en nog andere 
wetenschappeleuke woorden gerelateerd aan 
mobiliteit…? Volg zeker de online cursus Mobitwist 
met 6 verschillende modules bestaande uit filmpjes, 
quizvragen, oefeningen en reflectievragen. 
Iedere module van Mobitwist sluit aan bij een 
of meerdere van de volgende vakken: fysica, 
economie, aardrijkskunde, biologie, statistiek, 
geschiedenis, wiskunde en nog andere 
(wetenschappelijke) vakken. Ook het Nederlands 
en Engels komen onrechtstreeks aan bod in de 
modules: Transport Resistance Factors – Urban 
Planning – Traffic safety – Travel behaviour  – 
Transport Policy Assessment en Environmental 
issues.
Mobitwist is een totaalpakket bestaande uit 6 
modules voor leerlingen die (vakoverschrijdend) 
lesmateriaal zoeken voor vrije lesuren en 
seminaries, die hun algemene kennis (rond 
mobiliteit) willen verbreden, projectmatig willen 
werken of zelfstandig begeleidend willen leren. 
Zo zal je kennis, inzicht en vaardigheden van 
verschillende vakken kunnen linken aan mobiliteit! 
Twist it! 

Voor wie: leerlingen derde graad ASO en 
TSO
Tijd: 30 minuten per module
Meer informatie: www.uhasselt.be/mobitwist
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SCIENCE 
MASTERCLASSES

Smartphones, het internet, satellieten, zelfrijdende 
auto’s,... technologie beheerst onze wereld. 
Maar vooraleer we deze technologie kunnen 
gebruiken in ons dagelijks leven, is er heel wat 
wetenschappelijk onderzoek nodig. In deze 
masterclasses maak je kennis met dit onderzoek. 
Aan de hand van proefjes, die je zelf opbouwt 
en uitvoert (zo maak je o.a. een nevelkamer om 
kosmische deeltjes te ontdekken), treed je in de 
voetsporen van de wetenschapper en ga je op 
ontdekkingsreis.

Voor wie: leerlingen eerste graad secundair 
onderwijs

Datum: tweede semester

Informatie en inschrijven:  
www.uhasselt.be/masterclasses
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CODERDOJO
Hou je van computers, games en zelf (leren) 
programmeren? Dan is CoderDojo helemaal 
iets voor jou!
We leren je programmeren aan de hand van 
Scratch, HTML, App Inventor, Lego Mindstorms 
en Minecraft. Voor deelnemers vanaf 12 jaar 
voorzien we ook programmeren in Python.
CoderDojo Belgium organiseert gratis 
workshops (doe-het-zelf lessen) voor jongens 
en meisjes van 7 tot 18 jaar. Een Dojo wordt 
volledig door vrijwilligers voorbereid en 
gegeven. Mentors begeleiden de jongeren. Ze 
leggen uit, doen voor, leren aan en stimuleren 
fantasie en creativiteit. 
Bij CoderDojo leer je gratis programmeren, 
door het vooral zelf te doen.
CoderDojo heeft maar één regel: “Above all: 
be cool!”.

Voor wie: leerlingen van 7 tot 18 jaar

Meer informatie en de exacte data: 
www.uhasselt.be/CoderDojo
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ROCKET 
SCIENCE 

LAUNCH DAY

Universiteit Hasselt en Cosmodrome Genk organiseren de 
wedstrijd ‘Rocket Science Launch Day’ in het voorjaar van 
2018.

Op voorhand bouwen de deelnemers, individueel of met 
twee, een waterraket. Tijdens de wedstrijddag vullen we 
de raketten met water en als finale test gaan de leerlingen 
de uitdaging aan en lanceren ze hun zelfgebouwde 
raket! 

De ‘Frank De Winne Awards’ én schitterende prijzen 
gaan naar de ontwerpers van de kunstwerken die het 
hoogst vliegen. 
We voorzien voor lager en secundair onderwijs een 
aparte prijsklasse.

Voor wie: leerlingen lager en secundair onderwijs, 
individueel of met twee

Datum en meer informatie: 
www.uhasselt.be/Rocketlaunch

Wedstrijd waterraketlanceringen en 
hoogtemetingen!
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X-FESTIVAL 2018

X–Festival is een jaarlijks inspirerend ideeën–festival op het kruispunt van wetenschap, technologie en kunst met het oog op een creatieve en 
duurzame toekomst. Onze planeet staat voor grote uitdagingen en heeft nood aan kleine en grote out-of-the-box ideeën. X-Festival wil een Big-Bang 
zijn van dergelijke ideeën, waarbij gedreven wetenschappers én kunstenaars vertellen over hun inspirerende projecten en hun visie geven op de 
toekomst van planeet aarde en verder…

Voor wie: iedereen geïnteresseerd in wetenschappen en in out-of-the-box ideeën van 11 tot 99 jaar

Datum: zaterdag 5 mei 2018 in de namiddag

Informatie en inschrijven: www.x-festival.be

Ideeën-festival voor een creatieve en duurzame toekomst!
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JUNIOR SOLARSTAD 
AWARDS 2018

Voor wie: leerlingen secundair onderwijs (6-
18 jaar), individueel of in groepjes (maximaal 4 
deelnemers)

Informatie en inschrijven: 
www.uhasselt.be/SolarstadAwards

Deadline van indiening: 
vrijdag 20 april 2018

Wil je graag overgaan tot het bouwen van een 
prototype – wat niet verplicht is, dan kan je een 
zonnepaneeltje aanvragen via solarcityawards@
uhasselt.be. De voorraad is wel beperkt.

Creatief en out-of-the-box met 
zonne-energie!

W E D S T R I J D

31
A

C
TI

VI
TE

IT
EN

 V
O

O
R 

LE
ER

LIN
G

EN



32



CURSUSSEN 
VOOR 

EXCELLENTE 
LEERLINGEN
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Heb je een extra intellectuele uitdaging nodig 
tijdens je secundair onderwijs of wil je een 
realistische smaakmaker uit de universiteit? Over-
weeg 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.  

In dit kader selecteerde de Universiteit Hasselt 
onderstaande opleidingsonderdelen 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 18 september tot en met 10 november 2017
* 2de kwartiel/semester 1: onderwijsperiode van 27 november 2017 tot en met 19 januari 2018

OPLEIDING   OPLEIDINGSONDERDEEL COÖRDINEREND VERANTWOORDELIJKE SP PERIODE

Biologie Biologie van de cel Prof. dr. Jan Colpaert  6 1ste kwartiel /semester 1*

Chemie Structuurchemie Prof. dr. Marlies Van Bael 5 1ste kwartiel /semester 1*

Fysica Mechanica Prof. dr. Jean Manca 6 1ste kwartiel /semester 1*

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

Wiskunde Calculus 1 Prof. dr. Peter De Maesschalck 4 1ste kwartiel /semester 1*

Biomedische Wetenschappen Statistiek in de genetica Prof. dr. Niel Hens   4 2de kwartiel /semester 1*

Bedrijfseconomische wetenschappen Macro-economie Prof. dr. Lode Vereeck 6 1ste & 2de kwartiel /semester 1*

Bedrijfseconomische wetenschappen Financial accounting Prof. dr. Nadine Lybaert 6 1ste & 2de kwartiel /semester 1* 
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De hoorcolleges worden gevolgd door zelfstudie-
opdrachten en responsiecolleges of door bege-
leide 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 stude-
ren, kun je vrijgesteld worden voor dat vak.
De leerlingen, ouders en eventueel de leer-
kracht-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.
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ACTIVITEITEN IN 
KLASVERBAND
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LEERLINGEN-
PRACTICA EN 
WORKSHOPS

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 leerlingenpracticum 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 (leerdoelen) voor de derde graad secundair onderwijs.

Om zoveel mogelijk klassen een kans te bieden is deelname aan het aantal sessies beperkt!

Voor wie: klasgroepen derde graad SO
Inschrijven is verplicht op www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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WORKSHOP 
ARCHITECTUUR EN 
INTERIEURARCHITECTUUR  

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 vaardigheden 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 conceptueel denken geen vertrouw-
de 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 work-
shop 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) 

WORKSHOP BEDRIJFSECONOMISCHE 
WETENSCHAPPEN  

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

We werken rond een centraal maatschappelijk relevant (bedrijfs)economisch 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 beroepsmogelijk-
heden die een diploma handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingeni-
eur 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 workshop op maat worden uitgewerkt. 

• Voor wie: leerlingen derde graad SO
• Data: op aanvraag
• Duur: halve dag of hele dag, afhankelijk van het programma
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PRACTICUM 
BIOMEDISCHE 
WETENSCHAPPEN   

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 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 technische ondersteuning van de on-
derzoeksgroep. Hiertoe wordt een voorbereidende 
workshop georganiseerd. Deelname aan deze (of 
een vorige) workshop is essentieel bij inschrijving 
van een klas.

• Voorbereidende workshop voor  
leerkrachten: woensdag 8 november 
2017 van 14.00 tot 17.00 uur

• Voor wie: leerlingen zesde jaar SO met 
sterke affiniteit voor wetenschappen

• Data: van 22 januari t.e.m. 26 januari 
2018, telkens een halve dag van 9.00 tot 
12.00 uur of 13.00 tot 16.00 uur

PRACTICUM BIOLOGIE    

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 technische ondersteuning van de on-
derzoeksgroep. Hiertoe wordt een voorbereidende 
workshop georganiseerd. Deelname aan deze (of 
een vorige) workshop is essentieel bij inschrijving 
van een klas.

• Voorbereidende workshop voor  
leerkrachten: woensdag 17 januari 2018  
van 14.00 tot 17.00 uur

• Voor wie: leerlingen derde graad SO met  
sterke affiniteit voor wetenschappen

• Data: van 29 januari t.e.m. 2 februari 
2018, telkens een halve dag van 9.00 tot 
12.00 uur of 13.00 tot 16.00 uur 

PRACTICA CHEMIE      

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 kunststoffen, 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 22 januari t.e.m. 2 februari 
2018, telkens een halve dag van 9.00 tot 
12.00 uur of 13.00 tot 16.00 uur 
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PRACTICA FYSICA  

Kwantum-in-action 
Kwantummechanica behoort tot de meest fascine-
rende mijlpalen in de wetenschapsgeschiedenis. 
Het vreemde karakter van de beschrijving van 
de kwantumwereld heeft in de beginjaren van 
de kwantummechanica geleid tot legendarische 
discussies tussen Albert Einstein en Niels Bohr. 
Inmiddels is de kwantumfysica ingeburgerd in de 
wetenschappelijke wereld en heeft dit geleid tot 
tal van toepassingen, zoals LEDs, zonnecellen, 
lasers...     

In dit practicum verkennen we op basis van 
een aantal experimenten de kwantumwereld en 
observeren we de kwantummechanica in actie.

Medische Fysica
Tal van medische toepassingen en meetappara-
tuur (van NMR-scanners tot X-stralen apparatuur) 
zijn gebaseerd op fysische principes. Maar ook 
draagbare medische en sport-applicaties zoals 
hartslagmeters, bloeddrukmeters, stappentellers... 
ingebouwd in smart watches, fitbits en andere 
‘wearable electronics’ zijn gebaseerd op princi-
pes uit de fysica.
Dit practicum is een kennismaking met het do-
mein van de ‘medische fysica’.

Maak je eigen zonnecel met nanomaterialen
Het is momenteel belangrijker dan ooit om aan 
de groeiende energiebehoefte 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 bruik-
bare energie, bijvoorbeeld voor elektronische 
apparaten, worden zonnecellen ontwikkeld. Een 
bepaald type zonnecel, de Grätzel-cel, maakt op 
een intelligente manier gebruik van nanotechno-
logie, en combineert zo twee brandend actuele 
onderwerpen uit de fysica. 
De leerlingen bouwen en testen zonnecellen 
tijdens deze workshop en we brengen hen in 
contact met nieuwe ontwikkelingen in het domein 
van zonne-energie.

Dit practicum kadert ook in het project ‘Solarstad 
Hasselt’ in samenwerking met de Stad Hasselt.

Kernproeven
Radioactiviteit is een onderwerp uit de fysica dat 
sterk tot de verbeelding spreekt. Het lijkt ongrijp-
baar, 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 röntgen-
foto’s en bestralingen tegen kanker.

In dit practicum bestuderen we manieren om ons 
te beschermen tegen radioactieve straling en 
koppelen we dit aan de achterliggende eigen-
schappen van die straling.
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Rocket Science     
Ruimtevaart is voor velen een ‘ver-van-mijn-bed-
show’. Nochtans is het gebaseerd op eenvou-
dige 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 be-
rekenen 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 Cosmodrome Genk de 
‘Rocket Science Launch Day’. Meer info hierover 
vind je op pagina 26.

• Voor wie: leerlingen derde graad SO met 
affiniteit voor wetenschappen

• Data: op aanvraag, halve dag 
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WORKSHOP 
INFORMATICA  

Learn to Code by Making Music - Program-
meer je eigen beats met Python
Tijdens deze workshop maken de leerlingen 
kennis met de beginselen van programmeren 
aan de hand van de populaire programmeertaal 
Python toegepast op de music producer software 
EarSketch. 
Python is ontwikkeld met het oog op leesbare 
code waardoor je in géén tijd een origineel 
programma in elkaar kan steken. De leerlingen 
kunnen zich hierdoor vooral concentreren op het 
algoritmisch denken en worden niet gehinderd 
door een ingewikkelde programmeertaal. Dankzij 
de enorme waaier aan bibliotheken wordt Python 
door zo goed als alle grote organisaties gebruikt 
waaronder Wikipedia, Google, Yahoo en NASA.
EarSketch is open source software voor muziek 
producers en omvat onder andere een Digital 
Audio Workstation (DAW) waarmee je audio sam-
ples kan bewerken, sound effecten kan toevoegen, 
beats leert componeren en dit over verschillende 
tracks.

• Voor wie: leerlingen derde graad SO 
met affiniteit voor wiskunde of ICT, max. 25 
leerlingen

• Data: op aanvraag, 3 uur
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WORKSHOPS INDUSTRIËLE 
INGENIEURSWETENSCHAPPEN  
Bioplastics in verpakkingen
Tijdens deze workshop in het VerpakkingsCentrum dompelen wij je onder in de wereld van de verpak-
kingen.
Daar verpakkingen erg belangrijk zijn, worden hier ook hoge eisen aan gesteld. 

We starten met een interactieve denkoefening: welke functies hebben verpakkingen, welke cyclus on-
dergaat 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 materiaaleigen-
schappen 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 technologie achter elke verpak-
king schuilgaat.

• Voor wie: leerlingen derde graad SO 
• Data: oktober tot maart op aanvraag, hele dag

Electronics, back to the basics
We gaan terug naar de basics van de elektro-
nica. 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; 
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 led-
verlichting? 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. 

• Voor wie: leerlingen derde graad SO, 
max. 16 leerlingen 

• Data: vanaf oktober tot en met april, op 
aanvraag, halve dag 
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Arduino 101
Arduino is een open-source elektronica pro-
totyping 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.

• Voor wie: leerlingen derde graad SO, 
max. 14 leerlingen 

• Data: op aanvraag, halve dag

Bouwwedstrijd spaghettibruggen
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. Vervol-
gens 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 ASO en 
TSO, max. 20 leerlingen  

• Data: op aanvraag, hele dag van 9.00 tot 
15.00 uur 

Proeven van fysica in het lab
In het labo fysica kunnen de leerlingen zelf 
proeven uitvoeren over de leerstof waarvan ze 
de theorie in de klas hebben gezien.

Voorbeelden hiervan zijn: lineaire of cirkelvormi-
ge beweging, centripetale kracht, gravitatiever-

snelling, behoud van energie, warmtegeleiding, 
viscositeit, ideale gassen, harmonische trillingen, 
staande golven en optica.

• Voor wie: leerlingen derde graad ASO en  
TSO, max. 12 leerlingen 

• Data: op aanvraag, halve dag

Proeven van thermodynamica in het lab
In het labo thermodynamica kunnen de leerlingen 
zelf proeven uitvoeren over de leerstof waarvan 
ze de theorie in de klas hebben gezien. 

Wanneer de isotherme, de isobare en de 
isochore processen behandeld werden, is het een 
kleine stap naar de reële processen. Via senso-
ren meten de leerlingen de toestandsgrootheden: 
druk, volume en temperatuur. Met behulp van 
een rekenprogramma berekenen de leerlingen de 
arbeid, de verandering van inwendige energie 
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en indien gewenst de verandering van entropie. 
Bij de warmtepomp leren ze onder begeleiding 
het proces uitzetten op een log p(h) diagram. Zo-
als de adiabatische compressie (van lucht, argon 
en CO2), de stirlingmotor, de zuigercompressor 
en de warmtepomp.

• Voor wie: leerlingen derde graad ASO en 
TSO, max 12 leerlingen

• Data: op aanvraag, halve dag

Computers kleuren met licht. Java & 
Android-workshop
Veel kunstschilders geven nog de voorkeur aan 
verf en mengen kwistig met hun penseel voor de 
creatie van nieuwe kleuren. Dit in tegenstelling 
tot computers die licht gebruiken. Met 24 nullen 
of eentjes creëer je meer dan 16 miljoen kleuren. 

Hoe je dit doet, leer je in deze workshop. 
Hiervoor gebruiken we de programmeertaal Java 
– “3 billion devices run Java”. Wij leveren een 
groot deel code aan, maar de essentiële delen 
vul je tijdens de workshop zelf in. Hiervoor ga je 
op een wetenschappelijk verantwoorde manier 
om met logica, wiskunde en denk je vooral 
creatief na. We programmeren allerlei coole 
en onverwachte effecten met kleur. Lukt dit alles 
dan maken we een versie in Java voor Android, 
zodat je naar huis gaat met je eigen app met 
jouw foto. 

Denk eraan om je Android smartphone, een 
data-kabel en je digitale lievelingsfoto mee te 
brengen.

• Voor wie: leerlingen tweede of derde  
graad ASO en TSO, max 20 leerlingen. 

Afhankelijk van de studiegraad passen  
we ons programma aan.

• Data: op aanvraag, halve dag

Van geheimschrift tot high tech cryptografie
Berichten versturen die de vijand niet kan ont-
cijferen, 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 foute dingen te doen, maar wel om te leren 
wat er mis kan gaan en om op die manier het 
geheimschrift beter te maken.
De eerste pogingen van Julius Caesar kan je nog 
perfect met de hand uitrekenen, maar achter mo-
derne 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, 3 uur

Retro gaming op single-board computers met 
een custom controller 
Tegenwoordig is alles ‘retro’ wat de klok slaat: 
van kunst, over kleding tot gaming. Doordat plat-
form games in het verleden enorm in trek waren, 
zijn er tegenwoordig mogelijkheden om deze 
oude spellen opnieuw te spelen.

Om de ervaring nog realistischer te maken, 
zouden we een oude arcade (luna-park) spel-
lenkast kunnen nabouwen. Dit doen we wel op 
hedendaagse hardware: Raspberry Pi!
In deze workshop maken de leerlingen eerst een 
custom controller op een breadboard vervolgens 
wordt deze gekoppeld aan de Raspberry Pi. 
Hiervoor is een stukje low-level code nodig om 
de mapping te doen met de software. We sluiten 
deze workshop af met een spel-van-toen op mo-
derne hardware dat leerlingen spelen met behulp 
van hun eigen controller.

• Voor wie: leerlingen derde graad ASO en 
TSO (EM, IW of EE), max 10 leerlingen.

• Data: op aanvraag

Overal kunststoffen? 
In deze sessie krijgen de leerlingen een inleiding 
in de kunststofmaterialen. Iedereen weet dat 
een plastiek zakje van ‘plastiek’ gemaakt is, 
maar wat is er nog allemaal van kunststof 
gemaakt? We werpen samen een blik op een 
aantal producten die uit kunststof zijn vervaar-
digd en vragen ons af waarom hier kunststof 
wordt gekozen. Daarna maken we kennis met 
de verschillende productiemethodes en zien 
de leerlingen het spuitgietproces in werking. 
In het labo observeren we hoe een aantal van 
de materiaaleigenschappen getest worden. Zo 
bekijken we onder andere een trekproef voor de 
bepaling van stijfheid en sterkte met behulp van 
een zelfgemaakt proefstaafje. 

• Voor wie: leerlingen derde graad ASO en 
TSO, max 12 leerlingen

• Data: op aanvraag, 2,5 uur 
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Allemaal beestjes
Micro-organismen zijn zo klein dat je ze niet kan 
detecteren met het blote oog. Ze zijn zeer talrijk 
en komen overal voor: in de lucht, op de han-
den, op tafel, in oppervlakte water… De meeste 
micro-organismen zijn onschadelijk en spelen 
zelfs een onmisbare rol in onze maatschappij. Zo 
maakt de voedingsindustrie gebruik van allerlei 
nuttige micro-organismen voor het bereiden van 
voedingsmiddelen zoals yoghurt, brood, kaas, 
azijn, citroenzuur… 
Hoewel deze organismen vaak niet visueel te de-
tecteren zijn, bestaan er verschillende technieken 
om ze terug te vinden. 

In deze workshop onderzoek je door middel van 
enkele technieken waar deze wonderbaarlijke 
beestjes allemaal uithangen.

• Voor wie: leerlingen derde graad ASO 
en TSO, max 12 leerlingen, interesse in 
biochemie, microbiologie (geen voorkennis 
vereist)

• Data: februari, halve of hele dag

Pijn of koorts? Ontdek de werking en synthese van aspirine!
De meeste geneesmiddelen zijn complexe organische moleculen die door farmaceutische bedrijven in 
grote batchreactoren geproduceerd worden. Tijdens deze workshop maak je kennis met hedendaags 
onderzoek naar nieuwe medicijnen en de weg die een medicijn aflegt alvorens het op de markt kan 
komen. Je leert hoe medicijnen werken in het lichaam en vervolgens nemen we de structuur en de 
werking van aspirine onder de loep. 

In het labo maak je zelf aspirine en bepaal je de zuiverheid van het gesynthetiseerde product via 
dunne laag chromatografie. Optioneel kan het product verder gezuiverd worden via kolom chromato-
grafie en het rendement van de reactie wordt bepaald via HPLC.    

• Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, maximaal 20 leerlingen met affiniteit voor chemie en 
biochemie

• Data: januari of begin februari, halve of hele dag
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WORKSHOPS 
MOBILITEITSWETEN-
SCHAPPEN

Moving forward met gis en gps 
Tijdens deze workshop maken de leerlingen ken-
nis 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-verplaat-
singen 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 bewer-
ken de leerlingen achter de computer - op een 
speciale gis-gebaseerde website - de verplaat-
singen, foto’s en opdrachten die zij uitvoerden 
op de campus en maken zo zelf een bereikbaar-
heidskaart van de campus.

• Locatie: Universiteit Hasselt - campus 
Diepenbeek - Gebouw D

• Duurtijd: 2 uur, enkel praktische workshop 
zonder theorie gis & gps, de  theorie is op 
voorhand beschikbaar voor leerkrachten

• Duurtijd: 2.5 à 3 uur, theorie gis & gps én 
praktische workshop 

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 
bestuurder: leeftijd, geslacht…

In een tweede luik gaan de leerlingen via een uit-
dagende quiz dieper in op een aantal volkswijs-
heden 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 gevaarlij-
ker 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 hiervan is op hun verkeersgedrag.

• Locatie: Campusmodule met rijsimulator  
en promillebril: Universiteit Hasselt –  
Wetenschapspark gebouw 1    
Klasmodule met promillebril: in eigen school

• Duurtijd: 2,5 uur
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Duurzaam ‘verkeren’: verkeers(on)leefbaar-
heid… 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 objec-
tieve als subjectieve elementen, speelt lokaal als 
regionaal af, binnen als buiten de bebouwde kom.

Voor de ene persoon is sluipverkeer naar de univer-
siteitscampus de boosdoener, terwijl voor de ander 
de oversteekbaarheid bij de campus uiterst be-
langrijk 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 de Universiteit Hasselt. 
Ontdek het tijdens deze workshop.

• Locatie: Universiteit Hasselt – Wetenschaps-
park gebouw 1

• Duurtijd: 2,5 uur

Voor wie: leerlingen derde graad 
ASO en TSO, minimum 4 uur wis-
kunde, max. 20 leerlingen, 
Data: op aanvraag 
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Mobitwist – Mobiliteit@school voor leerkrachten 
Willen uw leerlingen meer weten over het Priso-
ner’s dilemma, de Groene weduwe, het Vliegende 
Schoonmoeder Effect, de Achterbank generatie 
en nog andere wetenschappeleuke woorden…? 
Maak dan zeker gebruik van Mobitwist, dit pakket 
bestaat uit 6 verschillende modules: Transport Re-
sistance Factors – Urban Planning – Traffic safety 
– Travel behaviour  – Transport Policy Assessment 
en Environmental issues.
Mobitwist is een online totaalpakket bestaande uit 
6 modules die mobiliteit kaderen in een of meer-
dere van de volgende vakken: fysica, economie, 
aardrijkskunde, biologie, statistiek, geschiedenis, 
wiskunde, chemie, ... Deze bestaan uit een 
introductiefilmpje, een quizvraag, een open vraag 
voor debat, online oefeningen en reflectievragen.
Mobitwist geeft leerkrachten de mogelijkheid een 
bestaande les gedurende 30 minuten te introdu-
ceren en te kaderen binnen een bepaald vak, 
gerelateerd aan mobiliteit (bijvoorbeeld prijselas-
ticiteit, reactiesnelheid, smog, traagheidswet van 
Newton, ruimtelijke ordening, overheidsmaatre-
gelen, berekening van aantal parkeerplaatsen, 
wachtrijtheorie, bloedalcoholconcentratie, 
rekeningrijden, pollutie, …) Ook het Nederlands 
en Engels komen via de filmpjes of het opstellen 
van een verslag onrechtstreeks aan bod. 
Zo kunnen leerlingen kennis, inzicht en vaardighe-
den van verschillende vakken linken aan mobiliteit 
en hebben leerkrachten een actueel (mobiliteits-)
thema om een les mee te starten. Bepaalde 
kernwoorden en beoogde eindtermen worden 
duidelijk aangegeven, zodat leerkrachten weten 
of een bepaalde module in hun vak past en op 
welk tijdstip van het schooljaar.

• Voor wie: leerlingen derde graad ASO 
en TSO

• Tijd: 30 minuten per module
• Meer info: www.uhasselt.be/mobitwist

WORKSHOP IN HET FIELD RESEARCH CENTRE

Het Ecotron Mysterie
Het Field Research Centre (FRC) vormt de wetenschappelijke uitvalsbasis van de Universiteit Hasselt 
voor klimaat- en biodiversiteitsonderzoek in het Nationaal Park Hoge Kempen. Recent werd het FRC 
uitgebreid met de ECOTRON Hasselt University, een hoogtechnologische onderzoeksinstallatie waarin 
UHasselt samen met internationale partners de effecten van klimaatverandering op de natuur zal 
bestuderen. 

Op unieke wijze ontrafelen de leerlingen op eigen houtje het ‘hoe’ en het ‘waarom’ van deze geheim-
zinnige ECOTRON. Met als kers op de taart, een bezoek aan de ECOTRON Hasselt University.
Deze activiteit vindt plaats onder begeleiding van een Ranger van het Nationaal Park Hoge Kempen.

• Voor wie: leerlingen derde graad SO 
• Data: kijk hiervoor op www.uhasselt.be/FieldResearchCentre 
• Duur: 2,5 uur
• Locatie:  Field Research Centre UHasselt - Hoofdtoegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen - 

Zetellaan 52 - 3630 Maasmechelen (Eisden)
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ACHTER DE SCHER-
MEN VAN ONDER-
ZOEKSINSTITUTEN

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 materiaalonderzoek. 

Klasgroepen kunnen inschrijven voor een bezoek aan de onderzoeksinstituten. BIOMED, 
REVAL, CMK, CenStat, EDM en IMO laten je alvast achter de schermen kijken.

Voor wie: klasgroepen derde graad SO
Inschrijven is verplicht op www.uhasselt.be/uhasseltatschool
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ACHTER DE SCHERMEN 
VAN HET BIOMEDISCH 
ONDERZOEKSINSTITUUT 
(BIOMED)  

Binnen het Biomedisch Onderzoeksinstituut 
(BIOMED) wordt onderzoek gevoerd naar pro-
cessen die betrokken zijn bij ontstekingen van de 
hersenen en bij auto-immuniteit, een mechanisme 
waarbij het menselijk lichaam eigen lichaams-
componenten aanvalt. Hierbij staat het onder-
zoek naar de ziekten multiple sclerose (MS) en 
reumatoïde artritis (RA) centraal. Verder worden 
er ook neurologische aandoeningen zoals epilep-
sie 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 wor-
den in het onderzoek naar multiple sclerose.

We bieden eveneens de mogelijkheid aan om de 
rondleiding binnen BIOMED te combineren met 
een rondleiding binnen het studiecentrum voor 
revalidatieonderzoek REVAL.

Tot slot kan het bezoek, indien gewenst, afgesloten 
worden met een praktische proef. 
Indien de groep meer dan 14 leerlingen telt, split-
sen we de groep in twee. We vragen dat de leerlin-
gen dan door 2 leerkrachten worden begeleid.

• Voor wie: leerlingen derde graad ASO en 
TSO, met sterke affiniteit voor wetenschap-
pen

• Data: op aanvraag, we bieden twee moge-
lijkheden aan:    
1) Presentatie met rondleiding: 1.5 uur 
2) Presentatie met rondleiding gekoppeld 
aan een practicum: 2.5 uur

• Locatie: UHasselt – Gebouw C – Biome-
disch Onderzoeksinstituut

• Website: www.uhasselt.be/biomed 
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ACHTER DE 
SCHERMEN VAN HET 
STUDIECENTRUM VOOR 
REVALIDATIEONDERZOEK 
(REVAL)  

Binnen REVAL wordt fundamenteel en dienst-
verlenend onderzoek verricht in nagenoeg alle 
domeinen van de revalidatiewetenschappen (neuro-
logische, musculoskeletale, cardiorespiratoire, 
pediatrische en geestelijke revalidatie). Hiernaast 
heeft REVAL bijzondere wetenschappelijke expertise 
verworven in de revalidatie van neuro- immuno-
logische en degeneratieve aandoeningen zoals 
Multiple Sclerose. Hierbij bestuderen REVAL on-
derzoekers niet enkel het functionele resultaat van 
diverse behandelingsstrategieën, maar onderzoe-
ken ze ook de onderliggende (veelal biomedische) 
mechanismen hiervan. 

In haar onderzoeksstrategie heeft REVAL bijzonder 
aandacht voor het gebruik van nieuwe revalida-
tiestrategieën zoals o.a. revalidatierobotica.

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

• Voor wie: leerlingen derde graad ASO en 
TSO, met sterke affiniteit voor wetenschappen

• Data: op aanvraag, duurtijd van het bezoek 
in onderlinge afspraak

• Locatie: UHasselt – gebouw A – Studiecen-
trum voor revalidatieonderzoek
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ACHTER DE SCHERMEN 
VAN HET CENTRUM 
VOOR MILIEUKUNDE 
(CMK)  
In het Centrum voor Milieukunde (CMK) wordt 
multidisciplinair milieu-onderzoek uitgevoerd. In 
het bijzonder wordt toxiciteitsonderzoek verricht. 
Dit betekent onderzoek naar cellulaire en molecu-
laire mechanismen van toxiciteit, onderzoek naar 
biodiversiteit, ontwikkeling van zuiveringstechnie-
ken 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.

• Voor wie: leerlingen derde graad  SO 
met affiniteit voor wetenschap pen

• Data: donderdag 23 november 2017, 
voormiddag vrijdag 19 januari 2018, voor- 
en namiddag

• Locatie: UHasselt – Gebouw D - Centrum 
voor Milieukunde

• Website: www.uhasselt.be/cmk

ACHTER DE SCHERMEN 
VAN HET CENTRUM 
VOOR STATISTIEK 
(CENSTAT) 
Het Centrum voor Statistiek (CenStat) verricht on-
derzoek binnen de domeinen van de mathemati-
sche statistiek, de biostatistiek en de bioinforma-
tica. Wetenschappers ontwikkelen en bestuderen 
statistische modellen, zowel vanuit een theore-
tisch 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 leerlin-
gen een beeld van het statistisch onderzoek dat 
uitgevoerd wordt, van het beroep van statisticus 
en in welke mate statistiek alom verspreid is 
doorheen de maatschappij.

• Voor wie: leerlingen derde graad SO  
met affiniteit voor wetenschap pen

• Data: op aanvraag, 2 uur met pauze
• Locatie: UHasselt – Gebouw D - Centrum  

voor Statistiek
• Website: www.uhasselt.be/censtat
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ACHTER DE 
SCHERMEN VAN HET 
EXPERTISECENTRUM 
VOOR DIGITALE MEDIA 
(EDM) 

Aan het Expertisecentrum voor Digitale Media 
(EDM) ligt de focus op onderzoek in toegepaste 
informatica. De competentiedomeinen van het 
onderzoeksinstituut zijn: Visual Computing en 
Human-Computer Interaction.

Iedereen kent vast en zeker een aantal toepas-
singen van het wereldwijde onderzoek in deze 
domeinen:

 » in de multimediawereld: het steeds groter 
wordend aanbod van multimediatoepassingen 
op mobiele toestellen zoals smartphones en 
embedded systemen als consumentenelektro-
nica

 » in de filmwereld: computeranimatiefilms zoals 
Finding Dory®, The Angry Birds Movie®, 
Frozen®

 » in de games wereld: prachtige voorbeelden 
van interactie tussen mens en machine zijn 
Nintendo® Pokémon Go, Wii® en PlayStati-
on® games

 » in de virtuele wereld: de groeiende markt van 
virtualy reality headsets waaronder de Oculus 
Rift®, Microsoft HoloLens®, Samsung Gear 
VR®, HTC Vive® en CardBoard varianten

Bij een bezoek aan het EDM belicht het onderzoek-
steam 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’.
 
• Voor wie: leerlingen derde graad SO met 

affiniteit voor wetenschappen
• Data: op aanvraag, 2 tot 3 uur met pauze
• Locatie: UHasselt - Wetenschapspark - Ex-

pertisecentrum voor Digitale Media
• Website: www.uhasselt.be/edm
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ACHTER DE SCHERMEN VAN HET INSTITUUT 
VOOR MATERIAALONDERZOEK (IMO) 
Het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) verenigt fysici en chemici actief in het domein van de 
materialen. Er is een nauwe samenwerking met het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC). 
Kerncompetentie is de ontwikkeling en karakterisering van nieuwe materialen voor de micro-elektro-
nica, alsook de bio-elektronica en de nanotechnologie. Materialen en technologieën van morgen 
worden vandaag op het IMO ontwikkeld, bijvoorbeeld kunstmatig diamant, uv-detectoren, lichtgeven-
de plastics, zonnecellen, biosensoren...

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

• Voor wie: leerlingen derde graad  SO 
met affiniteit voor wetenschap pen

• Data: op aanvraag, 2 tot 2.5 uur met 
pauze

• Locatie: UHasselt – Wetenschapspark - 
Instituut voor Materiaalonderzoek

• Website: www.uhasselt.be/imo
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ACHTER DE SCHERMEN 
VAN HET INSTITUUT VOOR 
MATERIAALONDERZOEK: 
VERPAKKINGSCENTRUM 

Het VerpakkingsCentrum maakt deel uit van 
IMO-IMOMEC.
De onderzoeksgroep maakt gebruik van diverse 
testapparaten om verpakkingsmaterialen 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 toepassingen:

 » 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

• Voor wie: leerlingen derde graad  SO met 
affiniteit voor wetenschap pen

• Data: op aanvraag, 1,5 uur
• Locatie: UHasselt – Technologiecentrum - 

Wetenschapspark 27
• Website: www.uhasselt.be/verpakkingscen-

trum  
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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 onderwijs- 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 24 november 2017!
Het aantal aanvragen per gastles is beperkt. 

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

ARCHITECTUUR

• Limburg een toekomstvisie
• “Van stadskanker naar stadsanker”:  

Inspirerende projecten voor de stad

INTERIEUR-
ARCHITECTUUR

• Ontdek de wereld door de ogen van een 
interieurarchitect

INDUSTRIELE 
INGENIEURSWETEN-
SCHAPPEN

• Engineeren van functionele materialen: 
Printing the future

• Hoe gadgets het de dokter gemakkelijker 
kunnen maken

• Modified Atmosphere Packaging als tech-
niek voor voedselconservering

BIOLOGIE

• Moeder vanwaar komen wij? De evolutie 
van de mens

• Schimmels: een levensverzekering voor 
planten

CHEMIE/FYSICA

• Spooky action at a distance en recente ont-
wikkelingen in de kwantumfysica

• Kijken naar atomen: microscopie zonder licht
• Zonne-energie vangen met plastics: een nieu-

we generatie fotovoltaïsche cellen op basis 
van polymeren

• Plastics, materialen van de 21e eeuw: vloek 
of zegen

• Energie- en klimaatuitdagingen voor de 21e 
eeuw

• Chemie, een kennisdomein op mensenmaat
• Duurzame energieopslag door redoxproces-

sen in batterijen
• Het nieuwe zonnestelsel
• De impact van impacts
• Ontstaan en levensloop van sterren
• Kosmologie, de wetenschap van alles

INFORMATICA

• Programmeren zonder computer: een inlei-
ding tot algoritmen en computationeel denken

• Zijn er berekeningen die zelfs een computer 
niet kan maken?

• Artificiële Intelligentie: kunnen computers 
denken?

• Virtuele personen
• Berekenbare en onberekenbare problemen

WISKUNDE

• Ebola, vogelgriep, Zika… bio-wiskunde en 
statistiek als hulpmiddel om epidemieën in 
te dijken.

• Toeval of niet? De kracht van statistiek
• Matrices en eigenvectoren: de wiskunde 

achter Google pagerank

WETENSCHAPPER@
SCHOOL
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ARCHITECTUUR 
Limburg een toekomstvisie
Prof.  Arch. Jo Berben

Ford sluit, Ikea komt naar Hasselt... en iedereen 
“SALKT”. Het zwarte goud van weleer heeft plaats 
gemaakt voor innovatie en een nieuw economisch 
model. Cleantech, lifescience, toerisme en creatieve 
economie zijn de nieuwe “motoren” in de regio.
Hoe gaat Limburg met de kostbare ruimte in de 
provincie om? Welke kansen en valkuilen komt men 
tegen? Professor Jo Berben neemt ons mee in een 
bevlogen verhaal waarin hij wijst op de mogelijkhe-
den om de provincie verder te ontwikkelen en hoe 
belangrijk ruimtelijke ordening daarbij is. 
De uiteenzetting maakt de leerlingen duidelijk 
hoe visievorming, politieke wil, economie en ons 
ruimtegebruik hand in hand gaan. De les focust op 

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 toont de prof aan de hand van inspi-
rerende voorbeelden hoe goede architectuur het 
verschil kan maken. Begrippen zoals BPA’s, RUP’s  
bosdecreten en andere belangrijke terminologieën 
worden aan de hand van cases toegelicht. 

• Voor wie: leerlingen derde graad SO

INTERIEURARCHITECTUUR

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 archi-
tecturale projecten, van hele grootse tot hele kleine 
ingrepen. Zo denken interieurarchitecten na over 
hoe een bepaald winkelconcept herdacht kan wor-
den om bijvoorbeeld de verkoop beter te ondersteu-
nen. Maar evengoed 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 interieurar-
chitect de leerlingen uit om samen met hem na te 
denken over een kwaliteitsvolle leefomgeving voor 
iedereen. 

• Voor wie: leerlingen derde graad SO

succesverhalen maar toont ook waar kansen zijn 
blijven liggen. 
De lesvorm die gehanteerd zal worden is sterk 
interactief. Een aanrader voor leerkrachten die hun 
lessen aardrijkskunde, esthetica, of architectuur 
willen aanvullen met hedendaagse voorbeelden. 

• Voor wie: leerlingen derde graad SO

‘Van stadskanker naar stadsanker’: Inspirerende 
projecten voor de stad 
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 leeg-
staande of verkrotte gebouwen en slecht onderhou-
den straten en pleinen. De gebouwde omgeving en 
de publieke ruimte spelen een belangrijke rol in de 
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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 kleurenfoto’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 Frequentie 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 

INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

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 kun-
nen we ze inzetten 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 

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

Weet jij wat “verpakt onder beschermende atmo-
sfeer” betekent op het etiket van een voedings-
product? 

Door een slimme keuze van verpakkingsgassen 
en het juiste verpakkingsmateriaal 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
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BIOLOGIE 

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 
mensachtige en een mensaap? Hoe zit het met 
die steeds maar opduikende missing-links? Zijn 
we nu wel of geen ‘familie’ van de Neander-
thalers? Was er in de evolutiegeschiedenis een 

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

Schimmels (of fungi) worden vaak geassocieerd 
met voedselbederf, plantparasieten of ziekte-
verwekkers, maar ook met recyclage, alcohol, 
brood en geneesmiddelen. In deze les zien we 
waarom bodemfungi een onmisbare levensver-
zekering 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

brede waaier of een opeenvolgende reeks van 
mensachtigen? Wat zien/meten de paleontolo-
gen nu precies aan de schedels? Met behulp van 
schedels (replica’s) en andere stukken trachten 
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

• Data: de gastles wordt in mei gegeven
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CHEMIE/FYSICA 

Spooky action at a distance en recente ont-
wikkelingen in de kwantumfysica
prof. dr. Carlo Vanderzande

De kwantummechanica werd ongeveer honderd 
jaar geleden ontwikkeld. Deze theorie van het ge-
drag van materie op kleine schaal heeft sindsdien 
talrijke toepassingen gevonden in de elektroni-
ca (transistoren), optica (lasers), geneeskunde 
(scanners)… en is niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven.
Momenteel bevinden we ons in een tweede 
kwantumrevolutie waarbij men technologieën 
ontwikkelt die gebaseerd zijn op het gedrag van 
groepen van kwantumdeeltjes. De eigenschappen 
van verstrengelde kwantumdeeltjes zijn op een 
merkwaardige manier met mekaar verbonden 
onafhankelijk van hoe ver deze deeltjes van 
mekaar zijn. Einstein noemde dit Spooky action at 
a distance. Ondertussen hebben talrijke experi-
menten aangetoond dat deze effecten reëel zijn 
en ze vormen de basis van zowel talrijke nieuwe 
toepassingen (kwantum computers, kwantum 
cryptografie, …) als van een fundamenteel nieuw 
begrijpen van ruimte en tijd.
In deze les worden de basisideeën achter deze 
recente ontwikkelingen uit de doeken gedaan. 
Ze kan dienen als verdieping op de module rond 
kwantumfysica. Afhankelijk van de beschikbare 
tijd kan de les één of twee lesuren duren. 

• Voor wie: leerlingen derde graad SO

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 prin-
cipes achter deze technologie en geven we een 
overzicht van recente ontwikkelingen.

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

Zonne-energie vangen met plastics: een nieu-
we generatie fotovoltaïsche cellen op basis 
van polymeren 
prof. dr. Dirk Vanderzande 

Iedereen weet het: de mens moet op zoek naar 
alternatieve energiebronnen. Eén daarvan is 
gebruik maken van de zon om rechtstreeks elek-
triciteit te produceren. Om dit soort ‘buigzame’ 
elektronica te creëren, ontwikkelen we plastics of 
polymeren die bijzondere elektrische en optische 
eigenschappen 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 eigenschappen zijn, hoe 
zij gemaakt kunnen worden en wat de gevolgen 
zijn voor het milieu.

• Voor wie: leerlingen derde graad SO

Plastics, materialen van de 21e eeuw: vloek 
of zegen
prof. dr. Dirk Vanderzande
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Plasticmaterialen zijn alomtegenwoordig en 
worden dagelijks gebruikt. In vele toepassingen 
hebben plastics de traditionele materialen ver-
drongen 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 materialen. 
Het unieke gedrag van plastics is in beperkte 
mate bekend. In deze les bespreken we eigen-
schappen, 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

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 
klimaatproblematiek, exponentiële groei van 
wereldpopulatie en lange-termijn energievoor-
ziening. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt er 
interdisciplinair 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 maken we een status op van de 
huidige situatie in dit domein en werpen we een 

blik 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 beseffen 
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 be-
lang 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 toe-
komst, de weg naar een duurzame en hernieuw-
bare 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

Duurzame energieopslag door redoxproces-
sen in batterijen
prof. dr. An Hardy

Zonne-energie en windenergie zijn duurzaam, 
en raken meer en meer ingeburgerd. Maar als 
het donker of windstil is, leveren ze geen ener-
gie. Opdat dit soort duurzame energie volledig 
onafhankelijk toepasbaar zou zijn, is het nodig om 
de energieoverschotten tijdens piekproductiemo-
menten op te slaan voor later gebruik. De opslag 
van energie is mogelijk in batterijen. Het bijkomend 
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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 elektroche-
mische energieopslag komen aan bod tijdens 
deze gastles. We behandelen de basis van gal-
vanische cellen, de chemie van diverse primaire 
en secundaire batterijen, en treden vervolgens 
meer in detail op lithium ion batterijen. De grote 
uitdagingen 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 maat-
schappelijke uitdagingen van onze eeuw.

• Voor wie: leerlingen derde graad SO

Het nieuwe zonnestelsel
prof. dr. Marc Gyssens

In juli 2015 kwam de New Horizons satelliet aan 
bij Pluto en leren we eindelijk meer 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 cosme-
tische heropsmuk van het zonnestelsel is slechts 
een afgeleide van alles wat de laatste vijftien 
jaar werd bijgeleerd over hoe het zonnestelsel 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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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 
zonnestelsel kijken, stellen we vast dat dit veel 
chaotischer is dan we meestal denken. Zo werd 
de aarde 65 miljoen jaar geleden het slacht-
offer 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 inhou-
den, en wat we kunnen ondernemen om ons er 
tegen te beschermen. Tegelijk krijgen we meer 
inzicht in hoe ons zonnestelsel in elkaar zit.

• Voor wie: leerlingen tweede en derde 
graad SO

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 uit-
straalt, wordt ze op het einde van haar levens-
loop instabiel, wat leidt tot een minder of meer 
explosief einde. In extreme gevallen kan daarbij 
een zwart gat worden gevormd. We vergeten 
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 metin-
gen 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
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INFORMATICA 

Programmeren zonder computer: een inlei-
ding tot algoritmen en computationeel denken
prof. dr. Frank Neven

Computationeel denken is een manier om proble-
men op te lossen gebaseerd op concepten uit de 
informaticawetenschappen. Het is een vaardig-
heid 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 waarin we geen gebruik 
maken van computers. Programmeerkennis is niet 
noodzakelijk.

• 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 vraagstuk kan oplossen, als hij er 
maar genoeg tijd voor krijgt. Via interactieve oefe-
ningen 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 

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 
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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 po-
gingen 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 aan-
tal logische denkpuzzels die de computer zonder 
problemen en heel snel kan oplossen. 

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

Virtuele personen
prof. dr. Fabian Di Fiore

Virtuele personen zijn niet meer weg te denken 
van ons scherm: van spelletjes, acteurs, presen-
tatoren, 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 

Berekenbare en onberekenbare problemen
prof. dr. Bart Kuijpers 

Met behulp van programmeertalen kunnen vele praktische informaticaproblemen 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 priemgetal…)? 
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 
onberekenbare 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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WISKUNDE 

Ebola, vogelgriep, Zika… 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 stra-
tegie 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 metho-

den 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

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 opge-
slagen 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 verwerft in al deze unieke ge-
gevens om maatschappelijke trends te ontdekken 
en om hieruit vloeiende problemen beter te begrij-
pen. Verder tonen we aan hoe statistiek gebruikt 
wordt in onze maatschappij om bijvoorbeeld de 
kwaliteit van ons voedsel te monitoren en te verbe-
teren, om epidemieën uit te roeien…

• Voor wie: leerlingen uit de derde graad 
SO, met kennis van wiskunde en statistiek
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Matrices en eigenvectoren: de wiskunde achter 
Google pagerank
prof. dr. Peter De Maesschalck

De populariteit van Google is voornamelijk te 
danken aan zijn efficiënte manier om de meest 
interessante items vooraan in de lijst van gevonden 
resultaten te zetten. Hierbij maakt Google gebruik 
van het zogenaamde pagerank-algoritme, bedacht 
door de oprichters van Google. Deze techniek 
steunt op berekeningen met matrices: er wordt 
namelijk een eigenvector berekend van een heel 
grote matrix. In deze les bespreken we zowel dit 
algoritme als de wiskundige technieken die hierbij 
gebruikt worden.

• Voor wie: leerlingen zesde jaar SO, met 
sterke affiniteit voor wetenschappen en 
wiskunde. Kennis van matrixrekening is een 
pluspunt.

• Data: de gastles wordt vanaf januari 
gegeven

WETENSCHAPPER@

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

• Voor wie: leerlingen derde graad SO met  
affiniteit voor wetenschappen
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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 
en technologie, herkenning geven aan zowel leerlingen als leerkrachten 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 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 en Tournoi Mondial de Français par Internet 
www.uhasselt.be/interculturalis
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INFODAGEN 2018 
• ZATERDAG 10 MAART 2018 

BACHELORBEURS

• ZATERDAG 21 APRIL 2018 
BACHELORBEURS

Voor meer info en om je vooraf in te schrijven kun je terecht op:  
www.uhasselt.be/infodagen

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

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


