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Dag van de 
Wetenschap



 

 Welkom 
Beste bezoeker 
 
Leuk dat je komt kennismaken met onze campus in Geel! We nemen 
vandaag niet alleen deel aan de Dag van de Wetenschap met tal van 
interessante, spannende en plezante activiteiten in labo's, skillslabs, 
ateliers en leslokalen, maar we bieden je ook de kans om onze leer- en 
leefruimtes te verkennen en te ontdekken. 
 
Daarnaast kun je zeker ook kennismaken met de opleidingen die op 
Campus Geel worden aangeboden: 
 
• graduaten en professionele bachelors onder Thomas More-vlag, 
• ingenieursopleidingen onder KU Leuven-vlag. 
 
Op deze campus vind je dus zowel hogeschoolopleidingen als universitaire 
opleidingen. Thomas More en KU Leuven gaan er hand in hand. 
 
In dit boekje vind je een overzicht van activiteiten per ‘blok’. Onderstaande 
plattegrond kan je verder helpen, maar spreek vooral ook onze studenten 
en medewerkers aan die je graag wegwijs maken doorheen de campus. 
 
Veel plezier! 



 A-blok 

ALGEMENE INFORMATIESTAND  AGORA 
 

STUDENTENRESTAURANT EN KOFFIEBAR  AGORA 

Zin in een hapje en een drankje? Daarvoor kan je terecht in ons 
studentenrestaurant en aan onze koffiebar ‘The Big C’. 

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE 

Sleutel tot de onderwereld  agora 

Als je door het bos wandelt of fietst, zou je het niet zeggen, maar in de 
bovenste bodemlaag zit een hele wereld boordevol leven. Wist je dat in 1 
koffielepel bodem miljarden kleine wezentjes leven? Deze organismen, 
zoals we ze noemen, zorgen ervoor dat onze bodem gezond blijft, 
waardoor er planten op kunnen groeien, de bodem water kan opslaan en 
nog veel meer. Kortom, bodemorganismen zijn de sleutel tot een gezonde 
bodem! Welke organismen leven er in de bodem? Hoe kan je bodemleven 
meten? Hoe zorgen bodemorganismen ervoor dat de bodem gezond wordt? 
Kom het uitspitten op onze bodemlevenmarkt! Dit is een project in 
samenwerking met de Hooibeekhoeve en De Bodemkunde Dienst van 
België. LEADER Kempen-Zuid met financiële ondersteuning van het 
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Vlaanderen, 
provincie Antwerpen en Rurant. 
 
 
 
 



ELEKTROMECHANICA 

Maak je eigen Angry Birds spel   agora 

Heb jij al vele uren gespendeerd door vogels op varkens af te vuren? Lees 
dan zeker verder. Onze studenten werkten namelijk een project uit waarbij 
wiskunde, wetenschap, techniek, mechanica (en Angry Birds) elkaar 
ontmoeten. Op basis van hun berekeningen kan je perfect weten waar 
jouw projectiel zal landen. En dat is het hele idee achter Angry Birds. Kom 
het zelf uitproberen en ontdek of je erna nóg beter bent geworden in Angry 
Birds. 

DIY DC-motor   agora 

Wanneer je aan motoren denkt, denk je snel aan een grote machine of een 
snelle auto. Maar dit is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Er zijn 
ontzettend veel verschillende motoren met allemaal hun eigen toepassing. 
We laten je zien hoe je makkelijk zelf een DC-motortje maakt, een 
supercool gadget die een mooi plekje op je bureau verdient! Je vingers zijn 
al aan het jeuken? Afspraak in Geel! 

Smartgame  agora 

Met een 3D-printer of lasercutter kan je je helemaal uitleven op creatief 
vlak. Wij zijn er dol op. Kom inspiratie op doen met een rondleiding tussen 
onze zelfontworpen creaties. Je zal al snel merken dat de mogelijkheden 
oneindig zijn. 

ENERGIETECHNOLOGIE 

Experimenteren met elektriciteit en magnetisme   agora 

Op zoek naar een activiteit met aantrekkingskracht? Kom langs voor een 
heleboel verbazingwekkende experimenten met elektriciteit, magnetisme 
en energie: 
- Een elektrische vonk creëren op een veilige manier. 
- Mr. Bibber: vergeet je vaste hand en dosis geduld niet. 
- Een stalen bol valt niet naar beneden zoals verwacht. Is er iets mis met 
de zwaartekracht? 
- Gezocht: sterke man/vrouw/x. Wie haalt de magneet uit de kast? 



- Zoek de code om de lamp te laten branden. Er zijn schakelaars met 
draden en relais. Onthoud goed en denk logisch om de oplossing te vinden. 
- Een UFO verstoort de gemoedsrust op de demo-stand. 
- Een warmtebeeldcamera toont hoeveel je straalt van energie. 

INDUSTRIEEL INGENIEUR: BIOWETENSCHAPPEN 

Insecten: nuttig maar ook lekker  agora 

Hoewel veel insecten een slechte reputatie hebben, 
zijn er ook heel wat nuttige beestjes. Ze zijn zelfs 
broodnodig om de natuur in evenwicht te houden. 
Maar wist je dat er meer en meer insecten gekweekt worden? Sommige 
soorten kun je zelfs verwerken in voedingsmiddelen. Aanschouw én ontdek 
ons insectenbuffet! We bereiden speciaal voor jou spaghettisaus met ons 
zelfontwikkeld meelwormgehakt. Kom je proeven?. 

Water: een noodzakelijke bouwstof voor planten  agora  

Water is onmisbaar op onze planeet. Voor mensen, 
dieren en planten. Om te groeien hebben planten 
zonlicht, koolstofdioxide uit de lucht en water uit de 
bodem nodig. 
- Waarom is wateropname zo belangrijk? 
- Welke weg volgt water in de planten? 
- Maakt het uit of we zout of zoet water geven aan een plant? 
Dit zijn een aantal vragen waarop we je tijdens de Dag van de Wetenschap 
een wetenschappelijk antwoord willen geven. 

INDUSTRIEEL INGENIEUR: INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN 

Menselijke beweging volgen met radarsensoren  agora  

Wandelen, gaan zitten, ademhalen … Het zijn 
allemaal bewegingen die we vandaag contactloos 
kunnen volgen. Hoe? Met radarsensoren! 
We leggen je haarfijn uit hoe het werkt en voor 
welke toepassingen deze techniek zo waardevol is. 



Elastieken benen … of krakende knieën  agora  

De knie is één van de meest complexe gewrichten in 
ons lichaam. Het is voor een chirurg dan ook niet 
eenvoudig om je knie te herstellen als die gekwetst 
raakte of, op oudere leeftijd, versleten is. Ingenieurs 
en chirurgen doen daarom voortdurend onderzoek naar nieuwe, betere 
implantaten en chirurgische technieken. Eén van de moeilijkheden daarbij 
is dat die nieuwe implantaten en technieken ook getest moeten worden. 
Die testen kunnen natuurlijk deels met computermodellen gebeuren, maar 
soms komen er ook échte knieën, van overleden mensen aan te pas. Om 
voor dat laatste een alternatief aan te bieden, ontwikkelen we een 
synthetische knie. 

VERPLEEGKUNDE & VROEDKUNDE 

Reanimeren kan je leren (met meer dan muziek)  agora 

Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive! Bij Thomas More Lier hebben we 
meer dan het liedje van de Bee Gees om studenten verpleegkunde en 
vroedkunde de juiste manier te leren om een leven te redden. 
Reanimatiepoppen, feedbackschermen … Allerlei technologische 
hulpmiddelen zorgen ervoor dat onze studenten het reanimeren in de 
vingers hebben en meteen kunnen bijsturen. Je ontmoet hier ook onze 
reanimatie-baby-robot: hartslag, levensechte geluiden, ogen en pupillen 
die reageren op licht … Zelfs de huid kan van kleur veranderen! Allemaal 
om te leren hoe je een pasgeboren baby reanimeert. 

VOEDINGS- EN DIEETKUNDE 

Warme feestdagen zonder financiële kater  agora 

De stijgende voedsel- en energieprijzen laten niemand koud. Maar ... met 
onze budgetvriendelijke tips en tricks worden het toch warme feestdagen. 
Passeer dus zeker langs onze informatiestand en ontdek wat er op het 
(feest)menu staat. 
 



 B-blok 

BOUW 

Bakken met beton  Atelier Bouw | B002 

Wist je dat echte bouwprofessionals goed kunnen bakken? Die bakstenen 
in hun maag moeten tenslotte ergens vandaan komen. Met de juiste mix 
van ingrediënten zoals cement, water, zand en grind kan je in eender 
welke situatie de crème de la crème van gebouwen creëren. Ontdek tijdens 
deze workshop hoe je de mooiste concrete cupcakes maakt en ‘print’ zelfs 
je eigen versiering erop! 

Wat buigt dat barst niet  Atelier Bouw | B002 

Hout en vocht zijn vriend en vijand die noch met als zonder elkaar kunnen.  
Voegen we lange tijd teveel vocht toe, dan gaat hout rotten. Is er geen 
vocht aanwezig, dan wordt het hout broos. Wanneer kunnen we de 
eigenschappen van teveel vocht in het hout gebruiken en wat kan het 
positieve gevolg hiervan zijn? We zoeken het samen met jullie uit op de 
“Dag van de Wetenschap”. 
 



 D-blok 

ELEKTRONICA-ICT 

Heftruck rijden over de cloud!  D205 

Stapelgekke activiteit-alarm! Daag jezelf uit en probeer de paletten mooi te 
stapelen met een heftruck … die je bestuurt met je smartphone over de 
cloud! Alle nodige gegevens vind je door de QR-code op de truck te 
scannen. Win jij tegen je mama, papa, broer, zus, vriend of vriendin? 

Teken je eigen instrument én bespeel het  D205 

Het lijkt magie, maar het is MaKey! Huh? We verklaren ons nader: met 
MaKey MaKey kun je je computer aansluiten op alledaagse dingen die dan 
plots een toetsenbord worden. Potloden en tekeningen zijn een heel leuk 
materiaal om dit te proberen. Potlood-lood is namelijk geleidend, ook al is 
het hout rondom een potlood dat niet. Tijdens deze activiteit schets je je 
eigen instrument of tekening. Daarna sluit je je kunstwerk aan op je 
computer en … jammen maar! Kom langs voor een portie muzikale magie. 

TOEGEPASTE INFORMATICA 

AI en AR: je gelooft je ogen niet!  D205 

Stap in de wondere wereld van AI (artificiële intelligentie) en AR 
(augmented reality). Kom experimenteren met onze interactieve demo’s. 
De slimste weegschaal herkent zelf het fruit dat erop gelegd wordt en 
maakt automatisch een kasticket. Speel Pictionary tegen de computer. 
Maak een tekening met een tekentablet en de computer probeert te raden 
wat je getekend hebt. Speel een spelletje waarbij een lucifermannetje 
figuren in de lucht moet houden. Bestuur dit lucifermannetje door allerlei 
bewegingen uit te voeren. De schilderijen in het leukste museum worden 
met deepfake tot leven gewekt. Richt je smartphone op de Dinoworld en 
Lion King boekjes en je zit plots in een levensechte 3D-wereld. 



 P-blok 

AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE 

Zit er een haar in je boter?  P104 

Maak je eigen kruidenboter! We beginnen met verse room en schudden het 
tot echte lekkere boter. Nadien geven we de boter een goed badje en 
voegen we lekkere kruiden toe. Smakelijk! 

BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE 

Kiwi, banaan of garnaal, DNA hebben ze allemaal  P209 

DNA. Je vindt het in elke levende plant en dier, van het kleinste zaadje tot 
de persoon die naast je staat. Maar wat weet jij over DNA? Tijdens deze 
workshop ontdekken jong en minder jong wat DNA is, wat het doet, hoe 
het vorm geeft aan ons leven, wat erfelijkheid is, en waarom we op onze 
ouders lijken. Kom het ontdekken in ons labo aan de hand van leuke 
proefjes. Aanbevolen voor iedereen waarbij nieuwsgierigheid in het DNA 
zit. 

CHEMIE 

Coole Cola  P127 & P128    

Is cola zuurder dan een citroen? Waarom ziet cola bruin? Zit er in cola zero 
echt geen suiker? Krijg je van cola ‘vleugeltjes’? En geven smaakstoffen 
echt smaak aan je cola? Kom proeven van de wetenschap tijdens deze 
sprankelende sessie over cola in ons labo! 
We stemmen de proefjes af op je leeftijd: 4-10 jaar en 11-15 jaar. 



ONDERZOEKSGROEP MOBILAB & CARE 

Even ontsnappen uit je ziekenhuisbed  P223 

Mensen die lang in het ziekenhuis liggen, kunnen best wat zorgen aan hun 
hoofd hebben. Vaak is het niet zomaar mogelijk om eens een wandeling in 
het bos te maken of een dagje naar de zee te gaan om hun gedachten te 
verzetten. Met virtual reality (VR) kan het! Wij willen deze mensen hun 
zorgen laten vergeten door hen even te laten ontsnappen naar een virtuele 
wereld. Probeer het zelf uit door onze VR-bril even op je neus te schuiven! 

Wie verslaat het exoskeleton?  P223 

Wie ooit Call of Duty speelde, kent het waarschijnlijk wel: het exoskeleton. 
Voor de anderen: het is geen zeldzame diersoort. Wel een soort van harnas 
dat ervoor zorgt dat een bepaald deel van je lichaam minder belast wordt. 
Een uitwendig skelet dat je sterker maakt, zeg maar. Ben jij sterker dan 
zo’n exoskeleton? Dat kan je uittesten bij de onderzoekers van Mobilab & 
Care. Je krijgt hier ook de kans om zo’n pak eens zelf aan te trekken. Wel 
even teruggeven voor je vertrekt, oké? 😉😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BEZOEK OOK DE ANDERE ACTIVITEITEN VAN KU 
LEUVEN IN COCOON2440, STATIONSSTRAAT 24 IN GEEL 

De dichtstbijzijnde parking is Centrumparking Werft – Havermarkt, op 400 
meter van cocoon2440. Op zondag kan je hier gratis parkeren. 

3D-olle pret: tekenen en printen in 3D    cocoon2440 

Al lang aan het zeuren om een 3D-printer te krijgen? Zonder succes? Kom 
je uitleven in Geel tijdens de Dag van de Wetenschap. Bij ons leer je je 
eigen 3D-ontwerp maken met Tinkercad. Tevreden van? Dan gaan we 
kijken naar het resultaat door je ontwerp te printen met een 3D-printer. 
Kortom: een dag vol 3D-olle pret! 

Creatief met de lasercutter     cocoon2440 

Een lasercutter of -snijder kan ontzettend veel soorten materiaal snijden of 
graveren. Denk aan hout en karton, maar ook aan (kunst)leder, acryl of 
zelfs je telefoon of laptop. Ontdek nu de onbeperkte mogelijkheden van 
deze technologie. 

De magische zandbak      cocoon2440 

Zeg niet zomaar zandbak tegen deze zandbak. Maak bergen en dalen in de 
zandbak en zie met je eigen ogen hoe de kleur van het zand verandert. We 
dagen je uit: kan jij achterhalen hoe onze magische zandbak werkt? Kom 
het uitzoeken! 

Droom jij van drones?   cocoon2440 

Ook zo gek op die dingetjes die door de lucht zweven en je op video je 
buurt laten zien zoals je ze nog nooit zag? Ja, da’s duidelijk. Jij bent een 
drone-dromer! Kortweg, een droner. Er zit maar één ding op: tijdens de 
Dag van de Wetenschap moet je naar Geel komen. Waarom? Omdat je hier 
een verzameling van zelfgebouwde drones kan komen bewonderen. We 
leggen je met plezier uit hoe ze werken. En de dag zou natuurlijk niet 
compleet zijn als we je niet zelf een virtuele drone laten besturen. We zien 
je neerstrijken, toch? 
 



Een dag tussen de robots      cocoon2440 

Rol in de wereld van de robots! Robotarmen, hexapods, Dobot, 
robotvissen, bal-balancerende robots … Je kan ze allemaal bewonderen in 
Cocoon2440. Meer nog, we tonen je hier coole demo’s en je leert onze 
robots zelf besturen en programmeren. Wel te vinden voor een uitdaging? 
Da’s maar een woord: slaag jij erin om de robotarm te programmeren? 

Een nieuwe Transformer? Ontmoet onze thermovormer      cocoon2440 

Maak kennis met onze thermovormer: een toestel dat van zelfgemaakte 
3D-vormen of van andere voorwerpen een mal kan maken. Zo kan je een 
vorm dus een oneindig aantal keer opnieuw maken. Handig voor 
bijvoorbeeld gepersonaliseerde chocolade of pralines. Benieuwd hoe onze 
thermovormer het allemaal klaarspeelt? Kom het ontdekken tijdens onze 
demo! 

Kombucha scoby of bacteriën in actie   cocoon2440 

Bacteriële cellen kweken biedt tal van mogelijkheden. Van 
kombuchadrankjes, duurzaam papier tot alternatieven voor leder, 
verpakkingen ... Kortom: een vakgebied waar nog veel te ontdekken valt. 
Ontdek de bioreactor, afgeleide producten en kunstwerken gemaakt met 
een SCOBY. Dat staat voor symbiotic culture of bacteria and yeast, ofwel in 
het Nederlands: symbiotische cultuur van bacteriën en gisten, is een 
ingrediënt gebruikt bij de fermentatie en productie van kombucha. 

Ontdek de CubeSat-satelliet                           cocoon2440 

Het Aether-team bestaat uit jonge ingenieurs met een passie voor 
ruimtevaart en ruimtevaarttechnologie. Wij ontwerpen een CubeSat: een 
hele kleine satelliet, een nanosatelliet, die bestaat uit eenheden van 
10x10x10cm. De afgelopen tien jaar heeft de CubeSat-standaard talloze 
nieuwe innovaties in de ruimtevaart mogelijk gemaakt. Ons doel? Een 
satelliet ontwerpen die de vurige atmosferische terugkeer kan overleven en 
kan landen op een vooraf bepaalde plaats op aarde. Zo kunnen we de 
wetenschappelijke experimenten aan boord weer thuisbrengen! 
Kom ons gepassioneerde team en de satelliet ontdekken tijdens Dag van 
de Wetenschap. 
 



Ontwerp je superunieke robotpop?   cocoon2440 

Welkom in de robot knutselhoek! Echt waar? Een hoek waar robots komen 
knutselen? Nee, je begrijpt ons verkeerd. Het is omgekeerd. Jíj́ gaat hier je 
eigen robot in elkaar knutselen! We vliegen erin door de onderdelen van de 
robot met de laser te snijden. Daarna zet je je robot in elkaar en laat je je 
fantasie de vrije loop om ‘m helemaal uniek te maken met jouw 
versieringen. 

Straling meten in onze omgeving   cocoon2440 

Benieuwd welke straling elke dag op ons afkomt? Waar komt deze straling 
vandaan? Tijdens deze demo meten we de straling in onze omgeving. Te 
veel straling beïnvloedt niet alleen onze gezondheid, maar kan ook 
elektronica volledig verstoren. Daartegenover staan dan weer 
stralingstoepassingen in de gezondheidssector die ons helpen. 
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