
Bring Innovation To Life (BITL) 

Het Regionaal Technologisch Centrum van Antwerpen lanceerde dit schooljaar het project  
‘Bring innovation to life’. 13 Antwerpse STEM-scholen namen deel met 150 leerlingen. Een 
mooi resultaat voor ons en onze partners VIBAM en FTMA! 
 
De deelnemers werden up to date gebracht in de nieuwste technologieën en technieken. Ze 
konden kiezen tussen opleidingen aangaande projectmanagement, 3D-tekenen, 3D-printing, 
slicing software, automatiseringstechnieken en waterstof als alternatieve krachtbron. 
Omdat we de deelnemers veel keuze lieten, leende het project zich perfect om uit te rollen 
binnen verschillende studierichtingen en met aangepaste moeilijkheidsgraden. 
 
In het project lag de focus vooral op de creatieve component van engineering. Door 
leerlingen en leraren bewust te laten nadenken over het technologisch proces, wilden we de 
leerlingen motiveren en inspireren tot een studiekeuze in een STEM-gerelateerde 
studierichting in het hoger onderwijs. 
 
Helaas moesten we het eindevent van 30/04/2020 annuleren omwille van de maatregelen 
Covid-19. We zijn echter niet bij de pakken blijven zitten en RTC Antwerpen heeft zelf een 
3D-geprint mondmasker ontworpen. 
 
“Corona heeft de creativiteit niet gesmoord, zelfs integendeel”, zegt Vlaams minister van 
Onderwijs Ben Weyts. “Geen virus krijgt het Vlaamse vakmanschap kapot. Ook mondmaskers 
kunnen leerlingen inspireren. Een mooi staaltje ondernemingszin”. 
 
RTC Antwerpen stelt zowel het eindontwerp, als een designdatabase ter beschikking zodat 
leerlingen, leraren en scholen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Het ontwerp kan 
aangepast worden in afmetingen, materiaal, bevestigingspunten… 
 
RTC daagt hiermee de leerlingen uit om de verworven ontwerptechnieken uit het project 
‘Bring innovation to life’ aan te wenden en maskers te maken voor specifieke toepassingen 
in de school. 
 

  
 
RTC Antwerpen heeft gekozen voor verschillende industriële materialen (TGlass PET en 
PolyFlex) die 3D-geprint worden om tot een zo professioneel en betrouwbaar mogelijke 
realisatie te komen. 



 
Zeker in werkplaatsen zal de 
beschikking over een afwasbaar 
masker een groot voordeel 
opleveren, zowel nu in Coronatijden 
als in de toekomst. 
 
Voor meer inlichtingen kan u steeds 

terecht bij het Regionaal 

Technologisch Centrum van 

Antwerpen. 

 

RTC Antwerpen vzw 

Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel 

www.rtc-antwerpen.be 
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