
Op donderdag 10 oktober 2019 om 14u30 in Casino Modern geven RTC Limburg en InnoVET de aftrap van een boeiend schooljaar waarin 14 teams samen met bedrijven vanuit een gezamenlijke 
netoverschrijdende focus werken aan maatschappelijk relevante opdrachten. Voor transitie Slim Wonen en Leven slaan de harde en de zachte opleidingen in Limburg de handen in elkaar. 
Leerlingen geven toekomstgericht leren mee vorm op een vernieuwende manier. De 9 straffe teams van Slim Wonen en Leven en de 5 straffe teams van de energietransitie stellen hun projecten 
van dit schooljaar voor tijdens het startevent. Hieronder alvast 4 projecten uitgelicht. 

Slim Wonen en Leven | Virtual Reality Bike
De leerlingen van Provinciaal Instituut Lommel PROVIL breiden samen met Memoride een klassieke hometrainer uit met een virtuele beleving. Ze onderzoeken de effecten ervan op de bewoners 
van een woonzorgcentrum.

Slim Wonen en Leven | Een robot in het zorgcentrum
De leerlingen van Campus Hast Hasselt programmeren samen met Auva een humanoïde robot. Samen met WZC Cecilia in Alken en WZC Gaerveld Hasselt onderzoeken ze op welke manier ze de 
robot kunnen inschakelen in zorgcentra om zo het welbevinden en de levenskwaliteit van de bewoners te bevorderen.

Energietransitie | Slimme stopcontacten
De leerlingen van Don Bosco Technisch Instituut Helchteren vervolledigen samen met UCLL, Melexis en Beckhoff de fietslaadpunten door de installatie van groene RFID stopcontacten. Deze laten 
enkel stroom door wanneer het nodig is. Ze meten het stroomverbruik en maken leerlingen en leraren attent op de kostprijs ervan.

Energietransitie | Dynamische zonnepanelen
De leerlingen van Provinciale Secundaire School Bilzen PSSB bouwen en programmeren samen met Futech en House Of Projects een zonnevolgsysteem dat zonnepanelen rendabeler moet maken. 
Op deze manier optimaliseren ze de energiewinst.

Startevent ‘Limburg STEM’t af!’ 
Timing: donderdag 10 oktober,  welkom vanaf 14u30, projectvoorstellingen om 15u30 
Locatie: Casino Modern, André Dumontlaan 2, 3600 Genk
Perscontact ter plekke: Liesbeth Schraepen, RTC Limburg, 0473 86 15 68

Laat je even weten of je erbij zal zijn?

Leerlingen pitchen projecten rond de energietransitie en transitie Slim Wonen en Leven 
tijdens ‘Limburg STEM’t af!’ 
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Over ‘Limburg STEM’t af!’
‘Limburg STEM’t af!’ is een project voor onderwijs en bedrijfsleven met een duurzame ambitie 
om voor Limburgse technologische talenten nieuwe werkvormen te creëren die leiden tot een 
vlotte aansluiting naar de arbeidsmarkt. Meer info op www.limburgstemtaf.be.


