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Avans Hogeschool behoudt toppositie in het hoger onderwijs. 
Bron: Keuzegids HBO 2021.

AVANS-ORGANISATIE

35000 studenten, ruim 3300 medewerkers…..
• Voltijd – Deeltijd opleidingen
• Bachelor (4 jarige HBO), AD (2 jarige HBO) Master-opleidingen



Studenten uitdagen

De uitdagingen

Ideeën
genereren

Meerdere
perspectieven

Onderzoeken
& aanpassen

Je vaardigheden
uittesten

Ga 
openbaar

Cooperative learning
Challenge-based learning

|



Grote idee

• Duurzaamheid: energie
Energieneutraal gebouwen

Elektrotechniek van het gas af

Avans Energieneutraal

Challenge

Voorbeeld uitdaging:
Ik wil het energiegebruik van mijn huis en school verbeteren
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Challenge: Energieneutrale leslokaal
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SENDLAB
Als leerplatform

Systeem integratie
• Beheersing en bestudering van het dynamische gedrag 

van smart grids in een wijk of industrieterrein om 
theorie aan praktijk te koppelen

• Experimenteeromgeving voor multidisciplinaire teams 
van studenten, docenten en onderzoekers

• Samenwerking met andere hogescholen, universiteiten 
en ROC’s

Leren
Experimenteren

Verbinden
Contact

& plezier maken

AC

DC

Communicatie



Smart ENergy Delivery LAB
(SENDLAB)

|

DC-Grid

SENDLAB
Cloud

PV

Warmtepomp

SolarTuk Powertrain

Smart Grid Trainer Smart Grid Trainer

Batterij

48VDC

V2X
Testopstelling



SENDLAB een brede rode draad in onderwijs & onderzoek
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Originele idee: een laagspanning micro-grid (3-fase 42VAC en 48VDC) 
voor onderwijs & onderzoek

Een netwerk van meerdere micro/ nano-grids



SENDLAB: kennis & vaardigheden

SENDLAB Hardware SENDLAB Cloud

Smart Node
Smart power converter Data ontsluiten, opslag 

en verwerking

Big Data

Visualisatie
|

SENDLAB systemen

AI
Smart Network Smart Grids

• Vermogenselektronica
• Analyse en ontwerp van DC-

DC converters voor duurzame 
energie

• DC schakelaars
• Elektrotechnische (DC) installaties 

en beveiligingen
• Toepassen van normen
• Ontwerpen van smart sensors
• Metingen verrichten aan 

verschillende DC componenten

DC kennis vergroten middels projectopdrachten en leren door te doen

• Verkennen van de technische 
mogelijkheden voor DC en AC 
netten

• Vergelijken van AC- en DC-
opstellingen

• Ontwerpen van slimme (DC) netten
• Toepassen van DC-net concepten
• Analyseren van Smart grid

systemen, bijv. solar DC-DC 
systemen

• Power quality en EMC
• Toepassen van normen
• Het testen van veiligheid

• Data ontsluiting, opslag en 
verwerking

• Toepassen van AI in slimme 
netten

• Power delivery
• Regelingen voor slimme (DC) 

netten
• Communicatieprotocollen
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Mobiliteit als platform om energietransitie 
vraagstukken te leren oplossen

Challenges



SolarTuk challenge

|

Luchtvervuiling
Klimaat

CO2 reductie

Zelfvoorzienend & Modulair stadsvoertuig

Bedenkers, ontwerpers, doeners en bouwers 
in spe, werken samen aan oplossingen voor 
een snellere energietransitie

Transitie naar groene mobiliteit

HBO

WO

MBO

Bedrijven
&

Lectoraten

VO



Energy learning Community project: 
SolarTuk challenge

|

ombouwen
Bestaande Tuktuk

Ontwikkelen eigen 
componenten en 
optimalisatie

bouwen 
Eigen duurzame 
stadsvoertuig

En waarom 
geen vliegende 
Tuktuk

Onderwijsplatform
Projecten
Practica/ remote labs
Demo-opstelling

MBO
Meten
Testen

Bouwen
onderhoud

HBO
Engineering

System integratie
Bouwen en testen

WO
Ontwerp

Optimalisatie
modellering

VO
Meesterproef 

O&O
Oriënteren

SolarTuk is een nano DC-
net op wielen die op een 
speelse manier bijdraagt 
aan het vergroten van de 

DC-kennis voor alle 
onderwijsniveaus



Doe jij ook mee?

• We zoeken meer partners om aan te sluiten
• Samen kunnen we meer hybride leeromgevingen creëren voor onderwijs
• Jullie bijdrage is van harte welkom!

• Hoe:
– Samen Ontwikkelen van:

– Hardware & software
– Regelingen
– Lesprogramma’s 
– ….

– Afstudeer- en stageopdrachten
– Projecten in minoren en differentiaties
– …..

Samen kunnen we de toekomst van DC onderwijs vormgeven

Contact: r.eddeane@avans.nl
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