
 
 

Workshops en actieve demo’s ingericht 
door bedrijven en opleidingsinstanties:  

 

Howest   
Maak kennis met enkele van onze opleidingen: 
Industrieel Productontwerpen : demonstratie STEM-project samen met Athena 
Heule 
Lerarenopleiding : workshop techniek over drones 
MCT : demo over artificiële intelligentie 

 

Universiteit Gent Campus Kortrijk  
Maak een selfie met de hulp van onze robot.  
Onze robot helpt je om een selfie te maken in een virtuele omgeving. Uiteraard kan 
je de geprinte foto zo meenemen naar huis. 

 

KU Leuven campus Brugge   
Betrouwbaarheid van moderne systemen: demo met een mini-fabriek 
Tegenwoordig worden er steeds meer systemen, zoals auto’s, medische apparatuur 
en machines, uitgerust met processoren en bijhorende software. Deze systemen zijn 
echter niet altijd bestand tegen de vijandige omgeving waarin ze tewerkgesteld 
worden. Indien dit het geval is, kan deze vijandige werkomgeving de hardware van 
de processoren beïnvloeden en de data en controle mechanismes van de software 
beïnvloeden. Deze demo, met een mini-fabriek, toont welke impact een vijandige 
werkomgeving kan hebben om systemen en hoe de software beter en robuuster 
tegen de invloed. 

 

VDAB  
Actieve demo: programmeeromgeving voor computergestuurde machines / 
tekenen van metaalstukjes 

 

Beckhoff  
Demokoffer rond motion; aansturen DC-motor, stappenmotor en servomotor. 
Op deze koffer moeten de deelnemers op zoek naar informatie om de motoren aan 
het werk te krijgen.  

Deceuninck 
Actieve demo 3D-printen in de praktijk.  
Tijdens deze actieve demo kom je te weten hoe 3D-printers dagdagelijks worden 
ingezet in een kunststofbedrijf.  

Crop’s 
Fotospel - verschillende stappen in het onderhoud van een machine 
In deze workshop worden de leerlingen uitgedaagd om de onderhoudsstappen in de 
juiste volgorde brengen. Nadat ze het juist hebben, zal één van de leerlingen op 
onze smoothiefiets smoothies maken voorzichzelf en de klasgenoten. 

 



Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk 
Racing Robots 
Programmeer een autonome robot om zo snel mogelijk een parcours te volgen. 
Deelnemers programmeren met hulp van een coach uit de Bachelor opleiding 
elektronica-ICT de motorsturing, sensoren en het algoritme om te racen. 
Programmeerervaring is niet vereist. Op het einde plaatsen we de robots op het 
parcours en bepalen we de winnaar.  
 
3D printing, booming technology! 
Je hebt wellicht al gehoord van “3D printen”. Misschien heb je wel al eens iets 
geprint? Of heb je een printer op school of thuis? Maar wist je dat er heel wat 
verschillende technieken bestaan? Wist je dat je naast kunststof ook metaal kan 
printen?  
Met de Bachelor opleiding ontwerp- en productietechnologie volgen we steeds de 
meest recente technieken. Kom langs op onze stand en ontdek hoe je jouw idee kan 
uitwerken tot een geprint 3D model.  
 
Basis van oldtimertechniek 
Veel gepassioneerde autoliefhebbers hebben een oldtimer om nu en dan een 
meeting of rondrit mee te doen. Voor velen van hen is het sleutelen eraan een even 
grote hobby. De techniek in deze wagens is soms zodanig specifiek en gedateerd dat 
dit werkelijk specialistenwerk geworden is. Vanaf volgend jaar biedt de Bachelor 
opleiding autotechnologie cursussen oldtimertechniek aan voor deze 
gepassioneerden. In deze workshop kunnen jullie hiervan reeds proeven…  

 

EEG 
Actieve demo : magnetisme en elektriciteit, hoe zit dat precies? 

 

Paneltim 
Workshop recycleren en kunststof lassen 
Ken jij de kunststof platen van Paneltim al? Ze zijn heel licht en toch ijzersterk! Ze 
worden gebruikt voor het maken van zwembaden, tanks, luchtkanalen, 
tuinmeubels, hokken voor varkens, geiten, schapen,... 
En het mooie is... de helft van de platen worden gemaakt van gerecycleerd 
materiaal. Door de platen aan elkaar te lassen, maken onze klanten hele toffe en 
spectaculaire dingen. Kunststof lassen is kinderspel (en totaal niet gevaarlijk!). Wil jij 
leren lassen? En ben je nieuwsgierig naar wat er met de plastic uit de blauwe zak 
gemaakt wordt? Neem dan zeker deel aan onze workshop! 

 

Plastics@Tielt 
Ontdek het duo-leren van Plastics@Tielt in de praktijk! (enkel in de namiddag) 
Via doe-opdrachten testen wij of jullie handig zijn en beschikken over het nodige 
doorzettingsvermogen en ruimtelijk inzicht. Al deze talenten zijn zeer nuttig als je 
wil gaan voor een job in de kunststoffen! 
Wil je meer informatie over het leren op de werkvloer, duo-leren?  Kom dan 
zeker ook langs op onze stand! 

 



TE CONNECTIVITY BELGIUM BVBA 
Het omstellen van een werktuig moet steeds zo efficiënt én vlug mogelijk 
gebeuren 
Hoe kunnen we op een eenvoudige manier met behulp van werkmiddelen, een 
werktuig op een machine zo vlug en efficiënt mogelijk vervangen? 

 

Provincie West-Vlaanderen 
Doe de duaal-quiz 
Maak kennis met de mogelijkheden van duaal leren aan de hand een interactieve 
quiz. Misschien wordt jij wel duaal-expert! 

 

CNH Industrial Belgium NV 
Karakuri 
We maken samen een karakuri!  Een kara-wat?  Karakuri is Japans voor 
mechanische trucjes en werd rond 1800 voor het eerst gebruikt om poppen thee te 
laten serveren.  Wij gebruiken de techniek op vandaag eerder om processen in onze 
productie te automatiseren.  Jij zal er een coole katapult mee maken en wie weet 
mag je het voorwerp dat je wegschiet wel houden? 

 

Tofam West-Vlaanderen 
Vernieuwende innovatie workshop over metaal. 

 

TWE-group 
Het gebruik van perslucht. 
In deze demo ontdek je hoe perslucht wordt gebruikt om schakelingen te maken. Er 
wordt ook even stilgestaan bij verschillende sensoren met de link naar de 
toepassingen in de productie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


