
Een vak, waarbij studenten aan de slag gaan in het labo met allerlei praktische 

projecten - aangevuld met theoretische oefeningen - onderging de wetten van 
Corona en moest volledig online gaan.  
Een online vak voor praktijkgerichte studenten? Onmogelijk ?  
Onze studenten bewezen het tegendeel en werkten in groepen van 4 of 5 

personen een Coronagerichte opdracht met brio uit.  

De docenten bedachten een opdracht in geest van Corona :
'Ontwerp een mobiele verzorgingsunit op een reëel te kiezen terrein, waarbij 

elektrische voeding, water, perslucht, afvalwaterzuivering met recuperatie, 
verwarming, leidingberekeningen … aan bod komen'.

De uitwerking moest zeer gedetailleerd zijn, zodat de technische uitgewerkte 

documenten onmiddellijk toepasbaar waren in de realiteit: een hele uitdaging 
dus.

De eisen waaraan het project moet voldoen, werden opgesteld, zowel op 

technisch vlak als qua diepgang. 

De docenten zelf waren de projectleiders, TEAMS werd als communicatiemedium 
gekozen,
wekelijks waren er TEAMS feedbackmomenten met de gehele groep en alle 
docenten en tussentijds werden de studenten via chat- en videosessies geholpen 
met technische- en softwareproblemen.
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Het resultaat mag er zijn!  
Tijdens de onlineverdediging (ook via TEAMS) werden mooie en goed 

uitgewerkte projecten voorgesteld. De omgeving van Antwerpen moet dus geen 
schrik hebben, onze studenten zouden nu maar al te graag dit theoretische 

model bouwen.  

Opdracht geslaagd? Studenten tevreden? Docenten tevreden?
Het blijft natuurlijk een spijtig gegeven dat we geen hands-on hadden, maar 

deze projecten werden uitgewerkt met bijzonder veel diepgang, waarbij alle 
softwarepakketten die de studenten aangeleerd werden in de voorgaande 

vakken (eplan, caneco, dialux, inventor met nieuwe aspecten zoals Tube en 
Pipe, …) werden toegepast met zeer reële technische ontwerpen als uitkomst.  

Een paar beelden hieronder geven de sfeer weer en alvast een dikke proficiat 
aan onze OHT-studenten voor de inzet en voor de positieve ingesteldheid.

Vandenwyngaert Frauke,
Thijs Alain,  
Vangrunderbeek Olivier,  
Verhulst Peter,  
Docenten AP Hogeschool Antwerpen.  

Beeld tijdens online 

verdediging
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Voorbeeld van een reële 
inplanting van de unit in 
een omgeving

Voorbeelden van een 

uitgewerkt gebouw op het 
terrein (merk ook de mooie 

piping op)

Voorbeeld van een 
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Voorbeeld van een 

persluchtunit

Voorbeeld van toepassing 

van tube en piping (nieuw 
aangeleerd in inventor) 

Voorbeeld hoe wetgeving, 
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Voorbeeld hoe wetgeving, 

normering, … werd 
toegepast in het project. 

Verlichting werd uiteraard 

niet vergeten
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Elektrische zeer 

gedetailleerde uitwerking
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Volledig zelf ontworpen 
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Volledig zelf ontworpen 

technische systemen

Elke onderdeel werd apart berekend en bepaald !
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Nog een paar ontwerp-

beelden
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