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KHLim Quadri : Onderzoek – dienstverlening – opleidingen
De KHLim bundelt alle initiatieven van onderzoek, dienstverlening en opleidingen onder de noemer KHLim-
Quadri . KHLim Quadri is een kwaliteitskeurmerk dat staat voor QUAlity DRIven. Elk van de speerpunten voorg-
esteld in deze folder ondersteunt bedrijven en organisaties met toegepast onderzoek over specifieke thema’s, 
met opdrachten voor dienstverlening en met open opleidingen of opleidingen op maat. In elk speerpunt zijn 
meerdere medewerkers voltijds met deze taken bezig.

KHLim-Quadri begeleidt bedrijven en organisaties bij het zoeken naar geschikte financiering voor projecten 
of opleidingen die daarvoor in aanmerking komen. De KHLim is erkend voor betalingen via BEA (budget voor 
economisch advies) en opleidingscheques.

• ACRO - Real-time systemen, visie en 

   industriële netwerken

• Cel Kunststoffen

• Decentrale energieproductie en –beheer

• Lab4U

• TOOL

• Welzijnswetenschappen

Contact
Luk Indesteege
Universitaire Campus, Agoralaan Gebouw B bus 5, B-3590 Diepenbeek, België
T + 32(0)11 30 04 70   F + 32 (0)11 20 04 79 
quadri@khlim.be  website: http://www.khlimquadri.be/



ACRO - Real-time systemen, visie en industriële netwerken

De groep ACRO bestrijkt het vakgebied automatisering informatica. Door een ervaring van meer dan 15 jaar in 
de automatiseringswereld en de nauwe contacten met de industrie, heeft ACRO zich ontwikkeld tot een sterke 
partner binnen de automatisering. ACRO verzorgt opleidingen en projecten voor KMO’s en grote bedrijven en 
ondersteunt scholen op vlak van automatisering.

Contact
Eric Claesen
Universitaire Campus, Agoralaan Gebouw B bus 3, B-3590 Diepenbeek, België
T +32(0)11 30 04 73   F +32(0)11 56 16 79
algemene info: info@acro.be  / opleiding info: training@acro.be 
service en support: support@acro.be   website: http://www.acro.be 
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Cel Kunststoffen

De cel kunststoffen werd in 1996 opgericht als een interface tussen de groep kunststoffen van de KHLim en het 
Limburgse bedrijfsleven. Met de financiële ondersteuning van Europa (EFRO) en de provincie Limburg werd 
een dienstverlening uitgebouwd voor KMO’s waarvan het merendeel actief is in de kunststofsector.

De cel kunststoffen focust op:
• CAD/CAM/CAE voor geïntegreerd productontwerp
• Materiaalkarakterisatie
• Innovatieve spuitgiettechnieken

Contact
Ludo Naelaerts
Universitaire Campus, Agoralaan Gebouw B bus 3, B-3590 Diepenbeek, België
T + 32(0)11 30 04 88   F + 32 (0)11 30 04 89 
celkunststoffen@celkunststoffen.khlim.be  website: http://celkunststoffen.khlim.be
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Decentrale energieproductie en –beheer
Het departement IWT bundelde alle initiatieven rond duurzame energie in de onderzoeksgroep ‘Decentrale en-
ergieproductie en –beheer’. De groep beschikt over een installatie voor duurzame energievoorziening voor een 
doelgroep van huishoudens en kleine bedrijven en organisaties. Deze unieke installatie laat toe om de opwekking 
van zowel warmte als koude en elektriciteit in één geheel te bestuderen en dit onder realistische omstandigheden. 
De onderzoeksspeerpunten zijn:

• micro-WKK’s
• brandstofcellen
• innovatieve koeltechnieken 

• absorptiekoeling aangedreven met warmte uit WKK’s of zonnecollectoren 
• CO2-koeling
• gecertificeerd labo koeltechnieken

• het persen van pure plantaardige oliën. 
• de elektrische koppeling van deze toestellen in een microgrid

De KHLim voert daarmee onderzoek naar nieuwe energietechnologie en informeert bedrijven en eindgebruikers 
over de toepassing hiervan.

Contact
Annick Dexters (algemeen) – Marc Schreurs (koeltechnieken)
Universitaire Campus, Agoralaan Gebouw B bus 3, B-3590 Diepenbeek, België
T + 32(0)11 23 07 70   F + 32 (0)11 23 07 79 
energie@khlim.be    koeltechnieken@khlim.be   website: http://www.khlim.be/energie
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Lab4U
De groep Lab4U verzorgt dienstverlening en onderzoek binnen de domeinen chemie, milieuzorg en biochemie 
en heeft als speerpunten:

• Chemische en biochemische analyses
• Milieu- en procestechnologisch advies
• Methodeontwikkeling 

Enkele lopende onderzoeksprojecten:

Foto Aquafin

Watertechnologie

Chemische analyse
methodeontwikkeling

Bodemsanering

Biomedische analyse
methodeontwikkeling

Biobrandstoffen

Opleiding op maat

Naast onderzoek levert de groep ook dienstverlening. Dit omvat zowel het uitvoeren van analyses (organische 
en anorganische componenten), methodeontwikkeling en validatie van analysemethodes, als kortere onder-
zoeksprojecten. Het labo beschikt daarvoor over diverse toestellen voor staalvoorbereiding en analyse. Zowel 
milieu- als voedingsstalen of andere matrices behoren tot de mogelijkheden.

Contact
Myriam Lynen
Universitaire Campus, Agoralaan Gebouw B bus 3, B-3590 Diepenbeek, België
T + 32(0)11 23 07 70   F + 32 (0)11 23 07 79 
lab4u@khlim.be  website: http://www.khlim.be/lab4u



 TOOL – Training Onderwijs Ontwikkeling Leren
Onze economie evolueert snel, wij moeten allen voortdurend bijleren en innoveren: levenslang leren in een 
lerende organisatie. De KHLim heeft als hogeschool veel kennis over leren en ontwikkelen, het is één van onze 
speerpunten. Deze know-how stellen we via TOOL ter beschikking onder diverse vormen: 

• competentiemanagement 
• leerplannen (helpen) maken 
• begeleiding van leerprocessen, werkplekleren en peterschap
• advies over opleidingssubsidies (Sectoraal, Vlaams en Europees)
• evaluatie van de effectiviteit opleidingen conform de kwaliteitsnormen
• werkplek-instructiefiches als kennisborging en leermiddel voor operators en technici
• management van opleidingsprojecten. 

Wanneer een bedrijf een opleiding op maat vraagt ontwikkelt TOOL een pakket waarvan de inhoud vertrekt van 
het beginniveau van de deelnemers, en dat zo praktisch mogelijk leidt tot het gewenste eindniveau. De plan-
ning gebeurt soepel en flexibel. TOOL kiest geschikte lesgevers, begeleidt het hele leerproces en bewaakt de 
kwaliteit ervan met behulp van het door ons ontwikkelde

Contact
Luk Indesteege
Universitaire Campus, Agoralaan Gebouw B bus 5, B-3590 Diepenbeek, België
T + 32(0)11 30 04 70   F + 32 (0)11 20 04 79 
quadri@khlim.be  website: http://www.khlimquadri.be/

BEDRIJF

WERKOMGEVING

COMPETENTIES

LEERRESULTATEN

LEERPROCES

LEERPROCES

V-model
Doelstellingen Resultaten

-5 -5

-4 -4

-3 -3

-2 -2

-1 -1

ROI



 
Welzijnswetenschappen
De KHLim organiseert diverse basis-, aanvullende – en voortgezette opleidingen tot preventieadviseur, veilighe-
idscoördinator, energieconsulent en specifieke opleidingen zoals ergonomie, VCA of BA4-BA5. Daarvoor doet 
de KHLim beroep op een 100-tal gastdocenten en medewerkers uit de academische wereld en uit de praktijk. 
De lessen kunnen gevolgd worden als deeltijds cursist of als fulltime student.  De opleidingen zijn steeds prak-
tijkgericht.  Er wordt gewerkt in kleine groepen voor een optimale coaching en er worden interactieve werkvor-
men gebruikt die geschikt zijn voor onderwijs aan volwassenen. In het kader van de verplichte bijscholing van 
preventieadviseurs en veiligheidscoördinatoren organiseert de cel welzijnswetenschappen bovendien geregeld 
studiedagen en seminaries. De opleidingen zijn erkend voor betaald educatief verlof. Het actuele programma 
vindt u op onderstaande website.

Daarnaast verzorgt de KHLim opleidingen op maat (in de KHLim of op een locatie naar keuze) en voert zij 
onderzoeksprojecten en projecten van dienstverlening uit in het domein van de Veiligheidskunde, Ergonomie en 
Bedrijfshygiëne.

Contact
Coördinatie: Eddi Campo - Secretariaat: Karin Nelissen
Universitaire Campus, Agoralaan Gebouw B, bus 3, B-3590 Diepenbeek, België
T +32(0)11 23 07 90       F +32(0)11 23 07 99
welzijnswetenschappen@khlim.be    website:  www.khlim.be/welzijnswetenschappen
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