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æ Welkom 
Beste bezoeker 
 
Leuk dat je komt kennismaken met wetenschap, techniek, technologie en 
innovatie op Campus De Nayer! Daarnaast stellen we ook graag onze 
opleidingen voor: 
• technologische professionele bachelors en graduaten onder Thomas 

More-vlag, 
• opleidingen tot industrieel ingenieur (Master) onder KU Leuven-vlag. 
Op Campus De Nayer vind je zowel hogeschoolopleidingen als universitaire 
opleidingen. Thomas More en KU Leuven gaan er hand in hand. 
 
We bieden activiteiten aan in de inkomhal, het studielandschap, de cafetaria 
(hapje en een drankje aan democratische prijzen), de zitput, het 
auditoriumgebouw, maar zeker ook in enkele laboratoria en in het 
autotechnologisch centrum: 
• A-gang 1ste verdiep: labo’s elektronica en ICT (alle lokalen); 
• B-gang gelijkvloers: labo bouwkunde (B022) 
• C-gang gelijkvloers: labo 3D-printen (C019) en werkplaats (C015); 
• D-gang gelijkvloers: labo’s automatisering (D004 en D007) en labo 

domotica (D016) en als je de gang verder doorloopt, bereik je het 
autotechnologisch centrum; 

• Makerspace De Nayer (aan het grasveld, rechts van de parking). 
 

Ook onze collega’s van de Lerarenopleiding en Verpleegopleiding uit 
Mechelen zijn van de partij. De robotclub RobotMC is eveneens present, 
alsook vrijwilligers van Water4Ghana, ons project in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking. Campus De Nayer lijkt een bizar kluwen van 
gebouwen en gangen, maar de sfeer is er steeds warm en hartelijk J. 
Aarzel dus niet om studenten of medewerkers aan te spreken om even de 
weg te vragen. 
 
Veel plezier! 
 



 
 
  



æ Hoofdgebouw 

CENTRALE INKOMHAL (E-BLOK) 

 

Algemene onthaalstand 

Bij de algemene onthaalstand kun je terecht met al jouw vragen over de 
globale organisatie van de Dag van de Wetenschap. 
Wil je meer informatie over de professionele technologische bachelors en/of 
graduaten van Thomas More en/of de opleidingen tot industrieel ingenieur 
(Master) van KU Leuven die worden aangeboden op Campus De Nayer, dan 
is deze bemande infostand ‘the place to be’! 
 

Meet eens “Smart” met je “Phone” æ inkomhal 

Wist je dat er in je Smartphone een trillingsmeter 
zit? En dat je die ook NUTTIG kan inzetten om een 
onbalans weg te werken bij een draaiende 
machine? Hoe dat werkt leggen we hier uit in 
enkele minuten. 
 
 
 
 
 
 
 

Water4Ghana in beeld, beleef het op campus De Nayer æ inkomhal 

Sinds 2009 voorziet Water4Ghana, samen met studenten van KU Leuven en 
Thomas More, drinkbaar water in het droge noorden van Ghana. Het project 
werd op Campus De Nayer opgestart door twee studenten industrieel 
ingenieur chemie en sinds die start in 2009 trokken al meer dan vijftig 



studenten van KU Leuven en 
Thomas More naar Ghana om 
er zelf drinkwaterprojecten 
te realiseren en op te 
volgen. Kom een kijkje 
nemen bij onze foto's en 
filmpjes en leer uit eerste 
hand hoe het is om in Ghana 
te wonen en te werken. Aan 
de hand van deze filmpjes en 
fotoreportages proberen we 
je onder te dompelen in dit 

wonderlijke land en onze verschillende drinkwater-projecten. 
De voorbije 10 jaar werden al 15 dorpen van drinkwater voorzien. Op die 
manier hebben meer dan 11.000 mensen nu toegang tot drinkbaar water en 
werden reeds 35 miljoen liter water verbruikt. In 2018 is Water4Ghana ook 
gestart met het aanleggen van irrigatievelden om groenten te kweken. Op 
die manier kan de lokale bevolking hun economische activiteit versterken en 
zijn ze in staat om te voorzien in het onderhoud van de installaties. Water, 
UV-filters, bio-filters, leidingen, pompen, graafwerken, zonnepanelen, 
elektrische sturingen en een spannende ervaring. Breng gerust een bezoek 
aan onze stand, er is voor ieder wat wils. 
 

De weg naar zuiver water! æ inkomhal 

In het kader van de bescherming van 
ons leefmilieu speelt het zuiveren van 
ons afvalwater een zeer belangrijke 
rol. Leer in deze workshop hoe je 
afvalwater kan zuiveren. Met een 
labojas aan en een veiligheidsbril op, 
ga je aan de slag en voer je 
verschillende experimenten uit.  
Hopelijk vinden we samen de weg 
naar zuiver water! 



Maak een bruisbal en relax!!! æ inkomhal 

 
Maak je eigen bruisbal en voeg 
je gewenste kleurtjes en 
geurtjes toe, zodat je nadien 
thuis lekker kan genieten van 
je zelf gemaakte bruisbal! 
 
 
 
 
 
 

Camera obscura æ inkomhal 

Hoe werkt ons oog eigenlijk? Of hoe 
werkt een camera van binnen? Met een 
paar eenvoudige knutselspullen maak 
je je eigen camera obscura. 
 
 
 
 
 
 
 

Wordt omvergeblazen door de artificiële intelligentie – ben jij 
intelligenter? æ inkomhal 

Artificiële intelligentie (AI) zie ik 
je denken? Je hebt er vast en zeker al 
wel iets over gehoord maar wat kan 
het allemaal en kan het ook jou 
omverblazen door zijn 
mogelijkheden? 
Met de demo ‘Embedded Binair 
Neuraal Netwerk’ kan je een klein 

voorproefje krijgen over wat AI nu precies is. 
Jordy de Hoon is een gepassioneerde student die jou alles graag in geuren 
en kleuren op een interactieve manier zelf wil laten ontdekken. Laat 



je meeslepen in zijn wereld en passie waaraan hij een jaar heeft mogen 
werken en zich in heeft mogen verdiepen. Het maakt niet uit welke leeftijd 
je hebt of hoeveel kennis je al hebt over AI, kom zeker eens een kijkje 
nemen! Het zal de moeite waard zijn! 
 

Annotare – jouw raamprinter æ inkomhal  

Met de Annotare kunen 
er teksten, figuren, ... op 
een vlakke drager 
"geschreven" worden. 
Op twee hoekpunten van 
het vlak worden 
zuignappen geplaatst en 
dan kan een pen via twee 
riemen vrij bewegen in 
het vlak om zo de tekst, 
tekening aan te brengen 
op de drager. 

Het systeem is ooit gestart als een GIP-proef in het Sint-Jozefinstituut in 
Schoten en is de voorbije drie jaren steeds meer en meer verfijnd door Jordy 
de Hoon, student Elektronica-ICT van Thomas More Campus De Nayer. 
 

YUMI robot deelt “chocoladereepjes” uit æ inkomhal 

ABB heeft enkele jaren 
geleden de YuMi robot 
geïntroduceerd. Deze 
is speciaal ontwikkeld 
om samen met en 
naast mensen te 
werken. Bij het 
ontwerp en de bouw 
van de robot hebben 
de ontwerpers in het 
bijzonder rekening 
gehouden met de 

veiligheid in situaties waarin mensen zij aan zij met robots werken. 
YuMi is uitgerust met aangepaste sensoren die zelfs de geringste tegendruk 
voelen. Daarnaast is de robot voorzien van geavanceerde kijk- en 
grijpersystemen en een beschermende, zachte laag om de armen. Dankzij 



al deze innovaties hoeft de robot niet in een kooi te worden geplaatst. De 
twee mechanische armen kunnen met objecten tot 500 gram per stuk 
werken. Ze kunnen zelfs een draad door het oog van een naald rijgen. 
 
De opgestelde Yumi deelt “chocoladereepjes” uit. 
  
 

Blad, steen, schaar: 

kan jij een computer verslaan? æ inkomhal 

Je speelt het spel "Blad, steen, 
schaar" tegen een intelligent 
computersysteem. Dit systeem 
herkent jouw handgebaren op zijn 
webcam en tracht je te verslaan door 
uit jouw vorige zetten zelf een 
intelligente strategie te leren. Dit 
systeem maakt gebruik van 
technieken uit het wetenschappelijk 
domein van Artificiële Intelligentie. 

 
 

STUDIELANDSCHAP & OMGEVING (F-BLOK) 

 

Oma’s (M/V) aan de top æ studielandschap 

Ze hangen zingend de was op, stoppen je met 
de glimlach in bed of sturen je een lieve sms. 
Ontdek zelf waarom dit oma's en opa's zo 
bijzonder maakt. Trek een verouderingspak 
aan en ervaar hoe uitdagend alledaagse 
dingen worden. 



De bibbers æ studielandschap 

Test hoe sterk jouw zelf gemaakte 
constructie bestand is tegen een 
aardbeving. Met papier, een schaar, 
lijm, plakband en -niet te vergeten- je 
eigen fantasie, bouw je zelf een 
constructie die getest kan worden op 
een aardbevingssimulator. 
Hoe lang denk je dat jouw constructie 
stand houdt? 
 

Van snoepbrug tot vakwerk æ studielandschap 

Je leert het verband leggen 
tussen de structuur en de sterkte 
van een brug. Met 
zelfbouwpakketten (snoepjes, 
tandenstokers, ...) kan je zelf 
een brug maken en natuurlijk 
mag je die ook zelf testen, net 
als in het echt.  
 
 

 

3D-foto’s æ studielandschap 

Tegenwoordig verschijnen er 
steeds meer 3D-films in de 
bioscoop. We worden er 
bijna mee overspoeld! 3D-
fotografie kent een enorme 
groei door de ontwikkeling 
van betaalbare 3D-
televisies, camera’s en 
lenzen. Maak tijdens de Dag 
van de Wetenschap je eigen 
3D-foto en ontdek de 
wondere wereld van 
dieptefotografie. 



Cafetaria æ schuin tegenover studielandschap 

De collega’s van 
Umami catering staan 
voor je klaar met een 
hapje en een drankje 
aan zeer democratische 
prijzen. 
Tijdens het academie-
jaar verzorgen zij de 
catering (broodjes, 
snacks, warme maal-
tijden, drank, …) voor 
onze studenten en 
medewerkers.  
 
 

Waarom zou je nog iets leren als je het ook kunt Googelen? æ F114 

"Hé Google, wat is de wortel van 81?" of 
"Hé Siri, hoe vraag je de weg in het 
Spaans?". 
Het internet heeft vrijwel overal een 
antwoord op. Je kunt je dan ook 
afvragen waarom je nog iets uit je hoofd 
zou moeten leren. 
Onderwijswetenschapper Tim Surma 
(Thomas More) legt in deze lezing uit 
wat het belang van leren is en waarom 
het belangrijk is dat wij op de school 
nog massaal de tafel van drie 
opdreunen en weten wanneer de 
tweede wereldoorlog is geëindigd. 
Tim Surma doet doctoraatsonderzoek 
aan de Open Universiteit en is Research 
Manager in het ExpertiseCentrum voor 
Effectief Leren aan de Thomas More 

Hogeschool in België. 
Hij schreef een boek Wijze Lessen, gratis te downloaden 
op www.wijzelessen.be 
Lezing (45 min) in F114 om 14.00 uur en om 15.30 uur. 



ZITPUT EN A-BLOK 

 

Aerobike: Van ontwerp tot kunstwerk æ zitput 

Studenten 
Ontwerp- en 

Productie-
technologie 

hebben in 
opdracht van 
en in samen-
werking met 
ASCO een 
AERObike ont-
worpen en 

gerealiseerd. 
Zij konden hierbij rekenen op materialen en machinetijd bij ASCO en 
realiseerden zo een staaltje van technisch kunnen in o.a. Titanium, een 
materiaal waarvan je als student enkel maar kan dromen. Maak op de DvdW 
dan ook kennis met hun AERObike.  
 

AGV (Automatisch Geleid Voertuig) rijdt autonoom 

tussen de bezoekers æ zitput  

In de moderne magazijnen rijden 
steeds meer voertuigen zonder 
chauffeur. 
In samenwerking met FT 
Solutions en DSP Automation, de 
leveranciers van deze toestellen, 
werd een demotoestel gebouwd. 
Hier kun je zien hoe het toestel 
autonoom een parcours aflegt 
tussen de bezoekers door. 
 
 
 
 
 



Urban concept – Shell eco-marathon æ zitput 

Studenten van de opleidingen 
autotechnologie en ontwerp- en 
productietechnologie hebben 
vorig academiejaar de handen in 
elkaar geslagen en ze bedachten 
en realiseerden een uniek 
voertuig om deel te nemen aan de 
internationale Shell eco-marathon 
in de categorie Urban Concept. 
Bewonder hun eindproduct, ga 
zelf eens aan het stuur zitten en bekijk hun vele filmpjes en animaties. 
 
 

Figuren lassen æ zitput 

Ben je nieuwsgierig naar 
hoe je 2 voorwerpen aan 
elkaar kan zetten? Wil je 
een mooie vorm maken? 
Op de Dag van de 
Wetenschap word jij een 
echte lasser en maak je 
zelf verschillende 
voorwerpen. 
Deze activiteit is een 
samenwerking tussen KU 
Leuven vanuit de Advanced 
Master of  Welding Engineering en Thomas More vanuit het Postgraduaat 
Lastechnoloog. 
 
Per uur kunnen er tien personen deelnemen, reserveren doe je 
via www.thomasmore.be/figurenlassen 
  
 



WiWeTeR – Magische wetenschap? æ A102 (1ste verdiep) 

Tijdens deze walk-in work-
shop voeren de kinderen zelf 
verschillende experimenten 
uit met huis-, tuin- en 
keukenmateriaal onder be-
geleiding van hun ouders en 
studenten lerarenopleiding 
wetenschappen/techniek. 
We staan stil bij de 

verschillende wetenschappelijke 
verschijnselen en krijgen na afloop van de 
korte experimenten ook een 
wetenschappelijke uitleg ... Aanrader voor 
curieuze neuzen ... 
 
 

Embedded Factory @ Campus De Nayer æ A104 (1ste verdiep) 

Studenten 
Embedded 
Hardware 
Development 
van de opleiding 
Elektronica-ICT 
worden project-
matig 
betrokken bij 
lopende 
projecten voor 
externe 
opdracht-
gevers. Design 
for Manufactoring of m.a.w. ervoor zorgen dat het ontwerp efficiënt kan 
geproduceerd worden is hierbij zeer belangrijk. Maak kennis met de 
productie van de elektronische kerstboom. 
 
 



Van idee tot Printed Circuit Board (PCB) æ A104 (1ste verdiep) 

Heb je een geweldig 
idee om een 
Elektronisch/ICT 
embedded device te 
maken of ben je op 
zoek naar mogelijke 
projectpartners om 
uw idee werkelijk te 
realiseren? Dan kan je 
aan de hand van 
verschillende 
projecten voor in-
dustriële- en biomedische toepassingen kennis maken met het 
ontwerpproces en de eindresultaten.  
 
 

Maak zelf je digitale dobbelsteen æ A111 (1ste verdiep) 

Maak zelf een digitale 
dobbelsteen, die je niet 
moet werpen, maar die 
een aantal ogen 
zichtbaar maakt door 
eens goed te schudden. 
Onder begeleiding 
maak je helemaal zelf 
zo'n dobbelsteen, je 
knipt de bedrading, 
soldeert de 
componenten, ... 
Kortom je gaat aan de 
slag als volleerd 
elektronicus! 
 
Voor deze workshop 
moet je op voorhand 
registreren www.thomasmore.be/digitaledobbelsteen 



Programmeer je eigen computerspel met Scratch æ A116 (1ste verdiep) 

Vraag je je wel eens af hoe een 
computerspel in elkaar zit? 
Misschien heb je zelf een geweldig 
idee voor een nieuw computerspel 
maar weet je niet hoe je hieraan 
moet beginnen. Of misschien ben je 
nieuwsgierig naar wat je je 
computer nog allemaal kan laten 
doen, wanneer je kan 
programmeren. 
 
 

Met behulp van Scratch, een beetje uitleg en je creativiteit speel je binnen 
de kortste keren je eigen computerspel. 
 
In deze workshop beginnen we helemaal bij het begin en leren we stap voor 
stap de knepen van het programmeren in Scratch. Op het einde van de 
workshop heb je je eigen game gemaakt dat je daarna ook thuis kan spelen 
en aan al je vrienden en familie kan laten zien. De workshop gaat bovendien 
door in een echt labo van de hogeschool waar nog heel wat andere dingen 
te beleven zijn. 
 
De workshop duurt 1 uur, elk uur start er een nieuwe workshop, maximaal 
12 deelnemers, vanaf 8 jaar. Plaatsen ter plaatse te reserveren aan het labo 
op de Dag van de Wetenschap. 
 
  



C-BLOK 

 

Maak je eigen Facebook-like æ C015 

Op onze spuitgietmachine maken 
we 'Facebook-likes' in kunststof 
met een helemaal zelf ontworpen 
mal. Nadien graveren we je 
(gewenste) naam in deze 
'Facebook-like' met onze CNC-
machine. Met onze productie-
machines zetten we de virtuele 
wereld van het ontwerpen om in de 

realiteit. We zetten de virtuele 'LIKE' van 'Facebook' om in een echt tastbare 
'LIKE'!!! 
Er kunnen per uur maximaal 36 namen (maximaal 9 karakters) gegraveerd 
worden, reserveren doe je via www.thomasmore.be/FB-like 
 
 

Duvelse precisie, daar draait het om!!! æ C015 

Er al eens stil bij gestaan hoe 
numerisch gestuurde machines (CNC) 
vanuit een technische tekening in 
staat zijn om mooie contouren te 
draaien. Onze studenten en docenten 
van de opleiding ontwerp- en 
productietechnologie bewijzen het met 
hun versie van een DUVEL-glas.  
Maar ook op hun gloednieuwe 
plasmasnijder hebben ze ondertussen 
een variant van hun DUVEL-glas. 
"Papa's aan de top" deze keer ;-) 
 
 
  



  



  



3D Copy Paste æ C019 

3D-printen is ondertussen niet 
meer weg te denken als 
productietechniek. Het is niet 
alleen mogelijk met complexe 
toestellen, zelfs met een 
eenvoudige printer kan je heel wat 
realiseren. Misschien heb je thuis 
zelf al een 3D-printer? 
Een 3D-ontwerp maken voor het 
reproduceren of het op-maat-
maken van onderdelen op basis 
van bestaande objecten is echter wel iets moeilijker. Hiervoor kan je onder 
andere gebruik maken van 3D-scanning. Dit laat toe een fysieke vorm om 
te zetten naar een digitale 3D-vorm. Deze digitale vorm kunnen we 
doorsturen naar een 3D-printer om deze vorm opnieuw te maken. Zoals je 
nu een foto neemt en afdrukt met je printer, kan dit ook met objecten of 
zelfs mensen. 
Je kan de hele namiddag in ons labo terecht voor tips over hoe je zelf aan 
de slag kunt. Maar daarnaast geven we je de kans een eigen 3D-print te 
maken en je hebt de keuze uit twee mogelijkheden ... printen maar! 

• Borstbeeld: Altijd een borstbeeld van jezelf willen hebben? Laat 
ons je dan scannen met een 3D-scanner. Met het digitaal model 
kunnen we een beeldje printen om bijvoorbeeld op je nachtkastje 
te zetten. De print zal niet klaar zijn op de dag zelf, maar wordt 
achteraf bezorgd. 

• Lampenkap: Breng een foto letterlijk tot leven in de vorm van een 
lampenkap. Deze 3D-print bevat het profiel van de foto en zorgt 
ervoor dat deze tevoorschijn komt wanneer je de lamp aandoet. 
Vast en zeker een uniek object. Indien je een eigen foto wil laten 
verwerken, breng deze dan mee op de dag van de wetenschap 
(geprint of digitaal). Je kan er ook voor kiezen om ter plaatste een 
foto te laten nemen. De print zal niet klaar zijn op de dag zelf, maar 
wordt achteraf bezorgd. 

Er kunnen per uur 3 borstbeelden en 3 lampenkappen gemaakt worden, dus 
schrijf tijdig in als je er graag één hebt. Maximaal 1 inschrijving per persoon 
bij ofwel: 

• Borstbeeld: inschrijven via www.thomasmore.be/borstbeeld 

• Lampenkap: inschrijven via www.thomasmore.be/lampenkap 
 



Maak je gepersonaliseerde theelichthouder met de 3D-printer æ C019 

3D-printen is meer en meer 'hot topic' 
maar blijft nog vaak in de handen van 
de techniekers of laboranten. Met deze 
workshop vertellen we je hoe je vanuit 
een foto naar een mooie originele 
theelichthouder kan gaan. 
 
 
 
 

 

Maak je eigen sleutelhanger æ C019 

Dagelijks gebruik je honderden 
plastic onderdelen, in de auto, aan 
de tv of je polshorloge. De meeste 
van deze onderdelen worden op 
dezelfde manier gemaakt: 
Spuitgieten. Neem een kijkje hoe 
deze machine volledig automatisch 
sleutelhangers produceert tegen een 
ongelofelijke snelheid! Iedereen 
krijgt er dan ook een mee naar huis!  
 
 

D-BLOK 

 

Meten is weten – ook voor jouw BMI æ D004 

In het labo automatisering maken we 
werk van automatische metingen en ver-
werking van de meetresultaten. Zo kun je 
heel snel je BMI laten berekenen via onze 
HMI (Human Machine Interface). 
 
 



Ga in competitie met een robot æ D004 

In het labo 
automatisering staat 
een echte robot 
opgesteld. Je kan 
hier testen wie het 
handigst en het 
snelst is, jij of de 
robot. 
 
 
 
 

Factory of the Future æ D007 

Onze Factory of the Future bevat de 
meest moderne technieken om 
productie op maat van de klant 
mogelijk te maken. Hier kan je zien 
hoe dit in zijn werk gaat en hoe robot 
en mens samenwerken om een 
product te bouwen naar wens van de 
klant. 
 
 

 
 

Domotica in de woning æ D016 

In het labo domotica 
maak je kennis met de 
nieuwste technieken in 
verband met sturing van 
verwarming, ventilatie, 
verlichting, ... De docent 
en laboverantwoordelijke 
is al vele jaren 
internationaal actief als 
Certified Tutor van KNX. 

 



B-BLOK 

 

Jungle power! æ B022 

Hoe sterk zijn bouwmaterialen 
en bouwelementen? 
Ga op ontdekking in het 
bouwkundig laboratorium en de 
dieren van de jungle laten zien 
hoe sterk ze zijn! 



æ Autotechnologisch 
centrum: N-blok 

Het autotechnologisch centrum bereik je vanuit het hoofdgebouw door de D-
vleugel (niveau 0) volledig door te lopen. Het centrum bevindt zich aan de 
overzijde van de ‘brandweg’. 
 

Airbag, de reddende engel? 

Veiligheid in de auto: is de airbag de reddende engel? Heel wat feiten hebben 
aangetoond dat het gebruik van de autogordel veel belangrijker is bij een 
aanrijding dan de airbag. Maar het ontploffen van een airbag blijft een 
schokkende gebeurtenis.  
Studenten doen metingen 
op het airbagsysteem van 
verschillende voertuigen 
om hun systeemkennis te 
ontwikkelen. 
Maak het mee op de parking 
voor het autotechnologisch 
centrum van Campus De 
Nayer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bandenwissel 

Ook zo onder de indruk van de 
snelle pitstops die in de 
Formule 1 plaatsvinden de dag 
van vandaag? Kom op de Dag 
van de Wetenschap je eigen 
bandenwissel proberen op een 
van onze wagens. Ben je 
handig en competitief 
ingesteld? Altijd al zelf eens 
willen sleutelen aan een wagen? Ga dan de uitdaging aan om in een zo kort 
mogelijke tijd de banden van een van onze wagens te wisselen! 
 

De aandrijflijn aan de tand gevoeld 

Zijn de auto's nu echt zo snel en krachtig (of zuinig) als men in de magazines 
beweert? Nieuwsgierig naar hoe een wagen eigenlijk getest wordt en hoe we 
het vermogen, koppel, verbruik en de uitstoot bepalen?  

Er is een verschil tussen de kracht die de 
motor levert en het vermogen dat er aan de 
wielen wordt geleverd, hoe groot is dit 
verschil? 
Wij testen dit alles samen met jou op onze 
vermogen testbank. 
Sensatie verzekerd! 

 

Dynamische demo Formula Student wagen 

Op de Dag van de Wetenschap 
zullen de studenten van Formula 
Electric Belgium een demo geven 
met een van haar Formula Student-
wagens. Jaarlijks bouwen de 
studenten op Campus De Nayer aan 
een elektrische formule wagen, met 
als doel deel te nemen aan de 
Formula Student- competities in 
Europa. Op deze ingenieurs-

competitie moeten zij in enkele statische en dynamische proeven bewijzen 
dat hun ontwerp opgewassen is tegen dat van teams van over de hele 



wereld. Efficiëntie en prestaties gaan hand in hand in dit project en Formula 
Student stelt de studenten voor de uitdaging om technieken van morgen, 
vandaag reeds toe te passen. De studenten proberen deze lijn door te 
trekken en hun wagens dan ook zo duurzaam mogelijk op te bouwen. 
De demo wordt een niet te missen spektakel! De jongste toeschouwers 
krijgen zelfs de kans om even plaats te nemen in de wagen voor een foto. 
 

Formula Student rijsimulator 

Grijp je kans en kruip 
zelf achter het 
virtuele stuur van een 
van onze Formula 
Student wagens en 
neem het op tegen 
andere deelnemers. 
Zoals op de Formula 
Student competitie, is 
tijd de belangrijkste 
factor, dus jou doel 
zal ook zijn om een 
race ronde zo snel 
mogelijk af te leggen. De snelste virtuele piloot van de dag ontvangt een 
prijs.  
  

Het rendement van een motor bepalen 

Door een motor te testen 
op een motortestbank, 
kunnen we nagaan 
hoeveel energie er nuttig 
gebruikt wordt en 
hoeveel er verloren gaat. 
Meer nog, we kunnen 
met de aanwezige 
sensoren zelfs bepalen 
waar de energie naartoe 
gaat. 



Auditoriumgebouw: 
K-blok 

Kleuters op ontdekking met robots! æ K111 & K112 

Tijdens deze walk-in 
workshop ontdekken kleuters 
verschillende robots om zo de 
eerste stappen te zetten in 
het programmeren en 
coderen onder begeleiding 
van hun ouders en studenten 

lerarenopleiding kleuteronderwijs. Dit kan 
onder andere met BeeBots, BlueBots, 
Mouse, Cube, … 
Er is doorlopend een aanbod voor kleuters 
van 3 tot 6 jaar. 
 



De ruimte in! æ K113 

Maak je eigen virtuele planeet, ontwerp een 
praktisch en stijlvol ruimtepak en zorg dat je 
zacht op de maan kan landen. Ontwerpend en 
onderzoekend gaan kinderen op ontdekking 
in de ruimte onder begeleiding van ouders en 
STEM studenten van de lerarenopleiding lager 
onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kijk anders naar trillingen æ Foyer 

Trillingen kan je vaak 
voelen, soms horen, maar 
zelden zien. Met een paar 
eenvoudige opstellingen 
tonen we dat je soms met 
eenvoudige trucjes ook 
naar trillingen kan kijken. 
Zo kan je leren waar het 
geluid van een muziek-
instrument vandaan komt. 

En als je op de juiste manier kijkt, zitten er ook heuse kunstwerken 
verborgen in eenvoudige platen, of kan je zelfs water naar boven laten 
stromen … 
 
 



RobotMC, de club van ROBOTica- en Micro Controller-
enthousiastelingen æ Foyer 

RobotMC is een hobbyclub die zich focust op alles wat met automatisering te 
maken heeft, zijnde Robotica en Microcontrollers, wat meteen de naam 
verklaart. 
Robots zijn voor ons 
autonome machines, die 
zelfstandig en dus zonder 
hulp kunnen werken. Niet 
te verwarren met bv. 
Robowars, waar men met 
afstandsbedieningen 
werkt. 
Maandelijks komen we 
samen om ideeën te delen en problemen op te lossen van alles wat met 
mechanica, elektronica en informatica te maken heeft. De vergaderingen zijn 
ook een mooie gelegenheid om de robots uit te proberen die deelnemen aan 
onze jaarlijkse robotwedstrijden: Roborama en Team Building Day. 
 
Op de Dag van de Wetenschap geven enkele Belgische en Nederlandse leden 
van de club demo’s met hun robots en andere automatiseringsprojecten. Ook 
voor info over de clubwerking kun je zeker langskomen. 
 

Kan jij Maskermind verslaan? æ Foyer 

 
Ga samen met 
vrienden (of je ouders) 
de uitdaging aan, en 
probeer de code van 
Maskermind te kraken! 
Jullie gezichten worden 
door de computer 
herkend, en zullen de 
sleutel vormen tot de 
oplossing… 

 
 
 



AI aan het werk: wat doet een neuraal netwerk met je gezicht?
 æ Aula K103 

 
 
In deze interactieve set-up kan je aan 
de lijve de kracht van artificiele 
intelligentie ondervinden. We voeden je 
foto aan een door deep learning 
getraind neuraal netwerk, waardoor de 
meest fantastische resultaten 
tevoorschijn komen. Hoe ziet je gezicht 
er uit in de schilderstijl van Picasso, 
Pollock, Kandinsky, Gaugin of Van 
Gogh? Of laat je gezicht anoniem 
maken door het neuraal netwerk. Een 
ontdekking! 
 
 
  



Makerspace De Nayer 

Lanceer je eigen raket æ Makerspace 

Kom langs in onze Makerspace en 
maak je eigen raket met potlood en 
papier, schaar en kleefband, ... en 
eigen fantasie. 
Lanceer je raket op ons 
geautomatiseerd lanceerplatform, 
gemaakt met bijna uitsluitend 
gerecycleerd materiaal, en schiet in 
de roos!!! 
Een uitdaging voor jong en oud, 
voor het ganse gezin dus ... 
 
 
 
 

Maak kennis met Makerspace@Campus De Nayer æ Makerspace 

Makerspace De Nayer wil 
creativiteit stimuleren door 
machines toegankelijk te maken 
voor studenten van KU Leuven, 
Thomas More en het brede 
publiek, waarbij studenten van 
Campus De Nayer voorrang 
genieten. 
Wil je ook graag kennis maken met 
het machinepark en de 
mogelijkheden in de Makerspace, 
kom dan zeker eens langs en maak 
kennis met Davy Van den Bergh, 
de coördinator van de Makerspace. 



Er staan een aantal 
community-projecten 
op stapel, maar er kan 
steeds gekeken 
worden of er op nieuwe 
ideeën/opportuniteiten 
wordt ingegaan. 
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