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Agenda

• Verwelkoming 

• Toelichting en doel van het project 

• Wedstrijdcomponent en criteria 

• Bespreking opleidingen 

• Bespreking studiedagen 

• Varia



Doel

• Introduceren van nieuwe technieken, machines, 
processen … in het onderwijs a.d.h.v. de STEM-
filosofie in het kader van een project. 

• Stimuleren van innovatie – techniek –
engineering – creativiteit – sociale vaardigheden. 

• Bijscholing van leraren 

• Bedrijfsbezoeken 



Methodiek

• Vertrekken van een STEM-Concept en 
een probleem(stelling) 
• We willen niet voor elk apart gegeven lijnen 

uitzetten waarin we de realisatie willen zien. 
• We willen maximaal de kansen geven aan 

de leerlingen om met innovatieve 
oplossingen te komen. 

• We bakenen een duidelijk kader af 
waarbinnen de oplossing moet gerealiseerd 
worden. ➔ Do’s en Dont’s’ (parameters te 
bepalen) 

• Binnen deze parameters vrij om oplossingen 
te zoeken! 



Doelgroep en ontwerpniveau 

• Op verschillende uitvoeringsniveaus: 
moeilijkheidsgraad, ontwerp,… 

• IW,EM, … 

• Informaticabeheer, elektrische installatietechnieken, … 

• Aso

• Voor de afdelingen zoals bv. EM verwachten we 
dat zij heel het voertuig zelf ontwerpen en 3D 
printen. 

• Welke keuzevrijheid geven we? 



Bijscholing leraren 

• Naast het stimuleren van de leerlingen om aan de slag te gaan met 
innovatieve technieken en nieuwe doelen in een STEM-concept, heeft 
het project ook het doel om leraren te professionaliseren. 



Kans geven tot bedrijfsbezoeken 

• Bedrijven rond 3D printen

• Ackerman principe 

• … 



Concrete planning opleidingen 
Beschrijving van de concrete oplevering Datum

Startvergadering met stuurgroep 27/08/2019 

Lancering project 02/09/2019

Opleiding projectmanagement Online 

Opleiding Fusion 360 Week 04/11/19 

Opleiding Slicing software 12/11/19

Opleiding Arduino Week 18/11/19

Opleiding Ackerman Week 25/11/19

Tussentijdse evaluatie project met scholen 08/01/20

Opleiding waterstof Week 13/01/20

Bedrijfsbezoeken van januari tot april januari – april 

Eindevent 30/4/2020



Wat is er al? 

• Tekeningen voor het ontwerp: 



Printvoorbeelden 

Printvoorbeelden 



• Arduino: 

Uitgewerkte presentaties rond. 
• Adruino low power control 

• Arduino OOP 

• Arduino Pointers 

• Arduino pointers en motor shield

https://docs.google.com/presentation/d/1s5JSspgFWGa7Cuch5q5nKsBrU4SkzT9G7If-46jEuQU/edit#slide=id.g35f391192_00
https://docs.google.com/presentation/d/12kXjiQa7YWOTh4xlWkPTK4ltsZfbcaNdnqRy1Va7sVg/edit
https://docs.google.com/presentation/d/16atU_I4LHUl3OUDd7zcEnh5UV9yNBKhix5IjsLzxe5U/edit#slide=id.g35f391192_00
https://docs.google.com/presentation/d/1-nE-tBuyByGSqDruLA1cFd7PqEigRtba0RYPLwOJoJs/edit


• Ackerman principe: 



Evaluatie – eindevent 

• Via een presentatie op een 
eindevent zullen de projecten 
beoordeeld worden door een jury. 
Daarnaast voorzien we een parcours 
dat de truck zal moeten afleggen. 

• Criteria ’s: 
• Innovatie in ontwerp
• Creativiteit in het ontwerp 
• Technische realisatie en werking 
• Presentatie 
• … 



Doel van deze vergadering 

• Leveren van input naar: 
• Idee, concept, haalbaarheid, doelgroep, criteria, … 
• Valkuilen – opportuniteiten 
• Nodige ondersteuning 
• Verspreiden van wedstrijd (deelname) 

• Ondersteunen RTC tijdens het project 
• Aftoetsen van de documenten voor oproep 
• Nazicht van de door ons en partners ontwikkelde 

cursussen, opleidingen 
• Kennis 
• Praktische ondersteuning 
• Contacten 
• Door studenten van hoger onderwijs 


