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Hogeschool PXL en duurzaamheid 

• Hogeschool met hoofdzakelijk professionele 
bacheloropleidingen 

• 8200 studenten: junior-collega’s  

• 1100 personeelsleden 

• 22 opleidingen verspreid over 6 campussen 

– Hasselt, Diepenbeek en Genk 



Hogeschool PXL en duurzaamheid 



Hogeschool PXL: visie 

http://www.fansofflanders.be/Channels/CopyrightFlanders/32_April_2015/23042015_Pxl?AutoPlay=true#header


Hogeschool PXL en duurzaamheid 

• Duurzame mobiliteit 

– Fiets wordt gestimuleerd 

• Gratis fietsverhuur voor student 

• Overdekte fietsenstalling 

• Enkele keren per jaar: gratis check-up van fiets 

• Voor korte afstanden tussen campussen zijn er 15 
fietsen beschikbaar 

• Personeel kan fiets huren voor langere periode 

• Fietsvergoeding voor personeel 



Hogeschool PXL en duurzaamheid 

• Duurzame mobiliteit 

 

– Openbaar vervoer stimuleren 

• Campuspas voor studenten 

• Campushopper 

• Abonnement personeel wordt terugbetaald 



Hogeschool PXL en duurzaamheid 

• Duurzame mobiliteit: carpool 

 

 



Hogeschool PXL en duurzaamheid 

• Duurzaamheid in de gebouwen 

– Zonnepanelen in gebouwen Elfde Liniestraat in 
Hasselt 

– Verlichting wordt binnen de gebouwen op een 
duurzame manier aangepakt 

 



  

duurzaamheid 

PXL-Tech en visie rond duurzaamheid 

http://www.fansofflanders.be/Channels/CopyrightFlanders/32_April_2015/23042015_Pxl?AutoPlay=true#header


PXL-Tech en visie rond duurzaamheid 

• 800 studenten – 80-tal personeelsleden 

• 4 opleidingen: PBa 
– Agro- en biotechnologie 

• Biotechnologie 

• Groenmanagement 

– Bouw 

– Elektromechanica 
• Klimatisatie 

• Onderhoudstechnologie 

– Elektronica-ICT 

 



PXL-Tech en visie rond duurzaamheid 
 

• Waarom ? 

– Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen 
innovatieve antwoorden 

– Brede vorming van jongeren voor meer kansen op de 
arbeidsmarkt 

– Duurzaamheid= beleidsthema in de instellingsreview 

– Jongeren verwachten dit van een hogeschool (MOS-
generatie) 

– Pluspunt naar de buitenwereld: 
duurzaamheidsrapportering 



PXL-Tech en visie rond duurzaamheid 

Binnen het dpt. PXL-Tech handelen 
studenten en personeel op een 

duurzame manier in al hun processen 
en dit binnen een duurzame campus 



PXL-Tech en visie rond duurzaamheid 

1. Leren over duurzaamheid 

2. Leren voor duurzaamheid 

3. Duurzaam leren 

4. Streven naar een duurzame campus 



Leren over duurzaamheid 
• Binnen elke opleiding wordt een leerlijn 

duurzaamheid uitgewerkt:  

 



Leren over duurzaamheid 

• Postgraduaat 
Energy 
Efficiency 
Services 



Leren over duurzaamheid 

• Duurzaamheidssessies of -workshops die 
multidisciplinair gegeven worden 

 

 

• Een tweejaarlijkse duurzaamheidsdag 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2F4NaW0NWSo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2F4NaW0NWSo


Leren voor duurzaamheid en 
duurzame campus 

• Studenten bewust maken 

• Zelf als school het goede voorbeeld geven 

• Werken aan een duurzame campus 

• Studenten betrekken in dit verhaal 



Leren voor duurzaamheid en 
duurzame campus 

• Groen op de campus – biodiversiteit 

– Nieuw groenbestek – ecologisch beheer 

– Biodiversiteitsprojecten: Natuurpunt 

• ABCD-project voor een biodiverse campus 

• Bijzonder groene Campus Diepenbeek 

– Aanleg van een extensief groendak – natuurdak: 
onderzoeksproject 





Leren voor duurzaamheid en 
duurzame campus 

• Duurzame voeding 

– Afhaalpunt voor Hartenboer 

 



Leren voor duurzaamheid en 
duurzame campus 

• Zonneboiler door studenten geplaatst 

 



Leren voor duurzaamheid en 
duurzame campus 

• Monitoring van parameters in gebouw 

 

• Monitoring van klimaat in de klas 

 

• Plaatsen van windmolen 

 

• Monitoren van energieverlies: 
infraroodmetingen van schakelkasten 

http://emoncms.org/monitoringpxltech




Leren voor duurzaamheid en 
duurzame campus 

• Investeringen voor de toekomst 

– Opvang van regenwater en gebruik voor 
toiletspoeling 

– Verlichting grondig aanpakken 

– Meer zonnepanelen 

– Bijen op de campus 

– Nog meer sensibilisering naar studenten en 
personeel 

– Duurzaamheidsrapportage m.b.v. GRI4 



Duurzaam leren 

• Wat is duurzaam leren voor ons? 

• Voorstelling OIF – project 

– Doelstelling project 

– Inventarisatie methodes 

– Gekozen methode: ijsberg 

• Toekomst 
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Duurzaam leren 

• Veel verschillende definities en interpretaties 
- Geen talent laten verloren gaan 

- Energie voor leren hernieuwen 

- Kritische competenties ontwikkelen voor de toekomst 



Duurzaam leren 

• Veel verschillende definities 

“studenten leren omgaan met de  problemen van nu 
én van de toekomst  op een manier die bijdraagt aan 
een wereld die voor iedereen de moeite waard 
is  om in te leven; zowel voor de huidige als voor de 
toekomstige generaties” 
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 => denkwijzen en methodes om die aan te leren 



Duurzaam leren 

• Denkwijze: systeemdenken 

– Peter Senge 

– “het besef dat alles op een bepaalde manier met 
alles samenhangt. Het is het vermogen om deze 
relaties te zien en te begrijpen” (en te 
beïnvloeden) 

• Dit vermogen ontwikkelen bij onze studenten 

=> OIF project 



Duurzaam leren 
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Duurzaam leren 

• Onderwijsinnovatieproject 

• 1 academiejaar 

• Hoe duurzaam leren als werkvorm 
introduceren in technische opleidingen? 
– Inventarisatie bestaande werkvormen 

systeemdenken 

– 1 (kleine) testcase per opleiding 

– Als ‘good practice’ voorbeeld gebruiken voor 
bredere introductie 



Duurzaam Leren 

• mindmap 
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Duurzaam leren 
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Duurzaam Leren 

• Resultaten van OIF-project als inspiratiebron 
en praktisch hulpmiddel 

 

• Bredere inbedding van systeemdenken  

– binnen opleidingsonderdelen 

– over opleidingsonderdelen heen 

– over opleidingen heen 


