
 

TRAJECT 3D PRAKTISCHE OPSTART GIDS VOOR STUDENTEN 
 

Welkom bij het traject 3D! 

Dit belangrijk document geeft je een overzicht van de verschillende modules. Waar ze doorgaan, in welk lokaal je 
wanneer moet zijn en wat je op voorhand moet installeren en voorbereiden.  

In verband met de COVID 19 pandemie worden er voor de activiteiten op de campus verschillende kleur codes 
gehanteerd. 

Deze gids is voor code geel. 

  

CODE ORANJE  
 
Zeer beperkte activiteiten op de campus. De lessen gaan zo veel mogelijk digitaal door. Afspraak op 
campus in zeer kleine groepen of individueel op afspraak (inschrijflijst + timeslots).  
 
Projection mapping: Werkplaats werking voor practica. Zeer kleine groepen met een reservatie 
systeem. 

 
VR Sculpt: idem.  
 
 

 

 

 

CODE GEEL 
 
Lessen kunnen doorgaan op de campus. Veiligheid voorschriften worden strikt gehanteerd. Je zorgt 
voor een mondmasker en respecteert de afstandsregel van 1.5 m. 
Leslokalen kunnen tot de helft van de normale capaciteit gevuld worden. Een groot aantal lessen 
gaan doorgaan in digitale vorm (opgenomen video lessen) 

 
 
 

 

 

 

EERSTE LES  
 
Het is normaal dat jullie alle lokalen nog niet weten zijn. Check in de gids wanneer je op de campus 
verwacht wordt (Niet alle lessen gaan door op de campus!) 
 
Kom een half uur op voorhand (17u30) en verzamel buiten voor het gebouw (Alexianenplein 1 – 
GENT). De docenten komen jullie halen.  
 
 

 

 

 



 

  

BLENDER ESSENTIALS 
 
Docenten: Xander & Fons 
Eerste les op: 24/09/2020 
LOKAAL: 115 
 
Eerste les op de campus. Afspraak in lokaal 115 om 18u 
Lessen voornamelijk digitaal. Afwisselend live of vooraf opgenomen. 
Momenten op campus voor Peer feedback & feedback (inschrijflijsten). 
 
VOORAF: Video handleiding installatie BLENDER 
https://vimeo.com/showcase/7533718 

 

UNITY ESSENTIALS 
 
Docenten: Charlotte & Thomas 
Eerste les op: 24/09/2020 
LOKAAL: 114 
 
Eerste les op de campus. Afspraak in lokaal 114 om 18u 
Lessen kunnen voornamelijk digitaal. Afwisselend live of vooraf opgenomen. 
RONDLOPEN MET VR: in 115!  
Momenten op campus voor Peer feedback & feedback (inschrijflijsten). 
 
VOORAF: Video handleiding installatie UNITY 
https://vimeo.com/showcase/7533718 

 

CINEMA 4D ESSENTIALS 
 
Docenten: Thomas & Willem 
Eerste les op: 22/09/2020 
LOKAAL: 309  
 
Eerste les op de campus. Afspraak in lokaal 309 om 18u 
Lessen voornamelijk digitaal. Afwisselend live of vooraf opgenomen. 
Momenten op campus voor Peer feedback & feedback (inschrijflijsten).  
 
VOORAF: Video handleiding installatie CINEMA 4D + SKETCHFAB 
https://vimeo.com/showcase/7533718 
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3D PRINT ESSENTIALS 
 
Docent: Thomas 
Eerste les op: 23/09/2020 
LOKAAL: 114-115 

Alle lessen op de campus. Afspraak in lokaal 114 om 18u 
Lessen dienen voornamelijk op campus door te gaan (kleine groepen dus) 
Er kan ook gebruik gemaakt worden van de gang voor 115 om projecties uit te 
testen. -> Studenten reserveren zelfstandig ook werkplaats momenten om te 
printen. 
 
VOORAF: Installeren software (CURA + Preform) 

 
 

VR SCULPT + 3D PRINT  
 
Docenten: Xander & Wim 
Eerste les op: 10/11/2020 
LOKAAL: 115 
 
Alle lessen op de campus. Afspraak in lokaal 115 om 18u 
Gezien de kleine groep kan er zo makkelijk afstand bewaard worden zelfs als 
iedereen roomscale werkt.  
 

PROJECTION MAPPING 
 
Docent: Gertjan 
Eerste les op: 11/11/2020 
LOKAAL: 303  

Alle lessen op de campus. Afspraak in lokaal 303 om 18u 
Lessen dienen integraal op campus door te gaan (kleine groepen dus) 
Er kan ook gebruik gemaakt worden van de gang voor 115 om projecties uit te 
testen. 
 
VOORAF: Video handleiding installatie software 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARACTER RIGGING AND ANIMATION C4D 
 
Docent: Thomas  
Eerste les op: 04/02/2021 (ENKEL SEM 2) 
LOKAAL: 309  
 
Eerste les online.  
Lessen voornamelijk digitaal. Afwisselend live of vooraf opgenomen. 
1 les voor feedback en problemen op de campus.  
MOTION CAPTURE SUIT in werkplaats. Studenten reserveren zelfstandig. 
 
VOORAF: Video handleiding installatie CINEMA 4D + SKETCHFAB 
https://vimeo.com/showcase/7533718 
 

 

 

 

MOTION / CAMERA TRACKING & 
COMPOSITING 
 
Docent: Thomas 
Eerste les op: 10/11/2020 
LOKAAL: 309  
 
Eerste les op de campus. Afspraak in lokaal 309 om 18u 

Camera, oefening meteen erin vliegen.  
Lessen voornamelijk digitaal. Afwisselend live of vooraf opgenomen. 
 
VOORAF: Video handleiding installatie CINEMA 4D + SKETCHFAB + AFTER EFFECTS 
https://vimeo.com/showcase/7533718 
 

 

 

 

ADVANCED MODELING – HIGH POLY SCULPT 
 
Docent: Thomas & Willem 
Eerste les op: 25/03/2021 (ENKEL SEM 2) 
LOKAAL: 309  
 
Afspraak in lokaal 309 om 18u 
Beginnen online. Praktische les WACOM. 
OOK WERKPLAATS.  
Lessen voornamelijk digitaal. Afwisselend live of vooraf opgenomen. 
 
VOORAF: Video handleiding installatie CINEMA 4D + SKETCHFAB 
https://vimeo.com/showcase/7533718 
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CHARACTER RIGGING AND ANIMATION 
BLENDER 
 
Docent: Xander  
Eerste les op: 10/11/2020 
LOKAAL: 303 
 
Eerste les online.  
Lessen voornamelijk digitaal. Afwisselend live of vooraf opgenomen. 
1 les voor feedback en problemen op de campus.  
MOTION CAPTURE SUIT in werkplaats. Studenten reserveren zelfstandig 
 
VOORAF: Video handleiding installatie BLENDER 
https://vimeo.com/showcase/7533718 
 

 

 

 

UNITY CODING  
 
Docent: Charlotte 
Eerste les op: 10/11/2020 
LOKAAL: 114 
 
Eerste les online. 
Lessen kunnen voornamelijk digitaal. Afwisselend live of vooraf opgenomen. 
 
VOORAF: Video handleiding installatie UNITY 
https://vimeo.com/showcase/7533718 
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