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HBO’ERS MÁKEN
HOOGWAARDIGE OPLOSSINGEN VOOR HET
DE TOEKOMST BEDRIJFSLEVEN

DRIEDUBBEL VOORDEEL VAN 3D
Van Gastel, directeur van de onderzoeksgroep Innovatieve Productietechnologieën bij Fontys: “3D-printing,
ook wel bekend als additive manufacturing, is een
unieke technologie waarmee je complexe vormen
kunt maken die met normale productietechnieken niet
mogelijk zijn. Je kunt met 3D-printing een CAD-ontwerp in één stap realiseren. Rapid prototyping, noemen ze dat. Maar 3D-printen is meer. 3D-printen kan
ook een integraal onderdeel zijn van een fabricageproces. En dat geeft eveneens voordelen. Je kunt je onderdelen met grote nauwkeurigheid plaatsen waar je
ze wilt hebben en 3D-onderdelen zijn vaak lichter in
gewicht. Bovendien hoeven geprinte onderdelen op
deze manier niet vanaf de andere kant van de wereld
verscheept te worden. Ze worden op locatie afgedrukt
met behulp van designs die binnen enkele seconden
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overal vandaan verzonden kunnen worden.”

INNOVATIE EN VOORAL SAMENWERKING ZIJN TWEE STEVIGE PIJLERS ONDER HET
SUCCES VAN DE BRAINPORTREGIO. DIT WERPT IEDERE DAG ZIJN VRUCHTEN AF. HET
CENTRE OF EXPERTISE HIGH TECH SYSTEMS & MATERIALS (HTSM) VAN FONTYS IS HIER
EEN MOOI VOORBEELD VAN. KEES ADRIAANSE, PROGRAMMALEIDER: “WE ZOEKEN
PARTNERSHIP MET ONDERNEMERS ZODAT ONZE STUDENTEN PRODUCTIEPROCESSEN
KUNNEN ONDERZOEKEN EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN KUNNEN AANDRAGEN. DIT
DOEN WE ONDER ANDERE OP HET GEBIED VAN ROBOTICA, SENSORTECHNOLOGIE EN
3D-PRINTING. WE WERKEN AAN HOOGWAARDIGE, PRAKTISCHE TOEPASSINGEN
WAARMEE ONDERNEMERS VERDER KOMEN.”
AAN TAFEL ZITTEN OOK DRIE ONDERZOEKSLEIDERS VAN FONTYS: GEERT LANGEREIS,
SJEF VAN GASTEL EN HENK KIELA. HEREN MET VEEL KENNIS VAN ZAKEN DIE ENTHOUSIAST VERTELLEN OVER HUN WERK, OVER INNOVEREN EN EXPERTISE OPBOUWEN.
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onderzoeken waar interessante mogelijkheden liggen

pelijk tot de wereldwijde top te laten behoren. Een van

de toekomst. Dit kunnen we alleen goed doen door ze

voor 3D-printing. Welke onderdelen en welke produc-

deze topsectoren is HTSM. Adriaanse: “Fontys heeft

met de modernste technieken te laten werken”, ver-

ten kunnen vervangen worden door een geprint on-

vier jaar geleden het Centre of Expertise (CoE) opgezet

volgt Adriaanse. “Al tijdens hun opleiding. In het CoE

derdeel? Er zijn tal van voorbeelden. Zo hebben we

met het accent op technologie voor machinebouw

hebben studenten en docenten de mogelijkheid om

vorig jaar onderzoek gedaan bij TE Connectivity. Zij

voor de hightechindustrie. Hiervoor hebben we geko-

gestructureerd onderzoek te doen, onder andere op de

ontwerpen industriële connectoren voor massaproduc-

zen omdat dit aansluit bij de behoefte van bedrijven

gebieden van sensortechnologie, 3D-printing en Robo-

tie die arbeidsintensief zijn om aan te sluiten. Studen-

en hun toeleveranciers in deze regio.”

tica. En het mes snijdt aan twee kanten: ook het be-

ten hebben een methodiek bedacht om deze aanslui-
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processen te automatiseren, een spuitgietmachines te
beladen of eenvoudige onderdelen te assembleren.”

MEEDOEN AAN EEN ONDERZOEK?
PROFITEER BINNENKORT VAN DE RESULTATEN!

Het is onze missie om robots
net zo aaibaar te maken als
smartphones
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“We automatiseren routinewerk met behulp van Robotica, waardoor vakmensen meer tijd krijgen om te
doen waar ze goed in zijn”, besluit Kiela. “Daarbij is het
Kees Adriaanse
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WIJ NODIGEN BELANGSTELLENDE BEDRIJVEN
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Langereis, onderzoeksleider Distributed Sensor Systems: “Binnen de drie onderzoeksgebieden werken
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We werken graag op structurele
basis samen met bedrijven
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3D-printing en Agro-mechatronics.
Het online lesmateriaal is gratis beschikbaar en
zelfstandig te bestuderen.
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de mate behoefte is aan flexibele automatisering. Pro-

nog weleens overgeslagen ten gunste van de TU/e.

Sjef van Gastel
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