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In Casino Modem in Waterschei is dinsdag het starLschot gegeven voor Limburg Stem’t af.
Meer dan honderd leerlingen gebruiken hun kennis om nieuwe maatsöhappelijk relevante projecten te
ontwikkelen. Ze kunnen hiervoor samenwerken met ondernemingen en zorginstellingen. Het gaat om een

• initiatief van het Regionaal Technologisch Instituut Limburg. Wij pikten er enkele opmerkelijke projecten uit.

Leerlingen van twaalf scholèn
zetten kennis om in praktijk

WICO NEERPELT

“Trillende fietshandvatten moeten
stil voertuig aankondigen”

De leerlingen van campus Wico uit Neerpelt nemen verkeersveilig
heid voor hun rekening. ‘Wij hebben hierover in de brede zin van het
woord nagedacht”, zegt Willem Thijs, leerkracht Engineering van
Wico. “Er komen steeds meer elektrische voertuigen op de markt.
Die zijn doorgaans heel stil. Om te zorgen dat een fietser toch merkt
dat zo een wagen in de buurt is, gaan de handvatten van de fiets
trillen. Iets gelijkaardig hebben we ook voor vuilnisophalers voor
ogen zôals een voetsteun op de vrachtwagen die gaat trillen als een
voertuig in aantocht of aan het inhalen is. Voor groepjes fietsers
wordt iets uitgewerkt waarmee de voorste fietser zonder te roepen
elektronisch kan aangeven dat de groep een bepaalde richting uit
moet of dat er een obstakel op het pad ligt.”

PROVL LOMMEL

“Kanteibrug over kanaal die maar
vijf euro energie verbruikt”

De leerlingen van Provil van Lommel zijn de uitdaging aangegaan
om een beweegbare brug voor kanaalverkeer te construeren die
uiterst zuinig is. “Het gaat om een kantelbrug”, zegt ICT- en wiskun
deleraar Frank Meyers. “In die zin dat ze kan opengaan als er een
schip aankomt en dat het mechanisme zodanig in elkaar zit dat daar
amper energie voor nodig is. Doel is dat de brug niet meer dan vijf
euro aan energie verbruikt per keer dat ze open en dicht gaat. Door
het contragewicht te vullen met water creëer je krachten waarmee
het bruggedeelte gelift kan worden. Als de brug weer naar beneden
moet, dan kan het water er uitlopen en kan je de energie die daarbij
vrijkomt weer recupereren.”
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“Tool om emoties van kleuters
zichtbaar te maken”
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Level X Hasselt maakte een emotiebox. FOTO CN

Leerlingen van GO-campus Level X in Hasselt werken aan een
registratietool waarmee de emotionele stemming van een kleuter
visueel zichtbaar gemaakt wordt. “We willen het voor de kleuter ook
bruikbaar maken”, zegt begeleider Kristoffel Vissers. “Dat wil
zeggen dat hij met een druk op één van de drie gekleurde knoppen
een smiley doet oplichten, die aangeeft hoe de kleuter zich voelt.
Dat geeft een duidelijk en sneller beeld aan de opvoeder zodat die
beter kan inspelen op de noden van het kind. Het is daarnaast ook
een handige tool waarmee informatie vergaard en geïnterpreteerd
kan worden voor tal van soorten studies. Het systeem is dan ook
niet alleen gekoppeld aan een overzichtsbord maar ook aan een
online database. Buiten de schooluren werken we hieraan samen
met de kleuterafdeling van Next Leerplein.”
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Voor de tilting bridge van Provii is amper energie nodig. FOTO CN


