
WANNEER & HOE BEGINNEN AAN JE GIP in 6IW ?  
 

Het maken van een GIP (geïntegreerde proef = eindwerk) hoort bij het 
slagen in 6IW. Dit is hoofdzakelijk een theoretische studie die door je 
leerkrachten op regelmatige tijdstippen zal geëvalueerd worden. Om 
de zaken volgend schooljaar iets lichter te maken, is het aan te raden al bij het einde van 5IW na te 
denken over een mogelijk onderwerp voor je GIP. Je hoeft echt niet te wachten tot 15 september 
(datum waarop je onderwerp dient goedgekeurd te zijn)! Als je nu al begint, en je vindt een geschikt 
onderwerp, kun je misschien meteen al brieven en mails versturen om informatie op te vragen bij 
bedrijven en instellingen, mensen contacteren, bibliotheken bezoeken en volop surfen op het internet. 
Zo verzamel je bronnenmateriaal en heb je heel wat tijd gewonnen. Een gip realiseer je liefst met twee 
of indien je erop staat, alleen. Zorg dus voor een partner die ook geïnteresseerd is en waar je goed 
afspraken kan mee maken. Je kan al zelf een technische mentor aanspreken binnen de school. Een 
definitieve technische mentor wordt aangeduid door de technisch adviseurs en directeur R. Desmet. 
 
DE OPDRACHT 

 
1. Zoek een technisch/wetenschappelijk onderwerp, 
 
- dat je aankunt voor een theoretische studie,  
- waar meerdere leervakken die je gehad hebt bij te pas kunnen komen, 
- waarover uitgebreide actuele informatie te vinden is, 
- waarbij je een contactpersoon hebt gevonden BUITEN de school ( in het bedrijfsleven, 
hogescholen of universiteit of  “gewoon” iemand in je kennissenkring die technisch goed op 
de hoogte is) 
- waar je een schooljaar lang geïnteresseerd (na de lesuren) wil aan werken, 
- waarover je gespreid over het ganse schooljaar per persoon een 30blzn lange studie schrijft 

 
2. Zorg voor een praktische realisatie  
 
- realiseer een project en/of 
- voer metingen uit en/of 
-     maak een eigen website over je onderwerp en/of 
-     maak een animatie in Flash of Solid Edge of … waar je je machine in beweging zet 
-     ontwerp een prototype van een toestel (vb uitgebouwde ligfiets, loopbrug,….) en/of ….. 
 
Bij een ontwerp of bespreking van een (kleine) machine vragen we een VOLLEDIG dossier. 
D.w.z. met stuklijsten, verantwoording van materiaal, technische tekeningen, kleine testjes 
voor de haalbaarheid, sterkteleer,…… 

 

ONDERWERPEN UIT DE VOORBIJE 5 SCHOOLJAREN  (DIE JE NIET MEER MAG KIEZEN…) 

 

Van waterkracht naar elektriciteit, AGV heftruck, de paneellasmachine, de leveler, cleanrobots, de 
betoncentrale, de combinatiemachine, duotecno domotica opstelling, melkinstallatie bindstal, 
droogijsreiniger, batterijen, drankautomaten 

Windmolens, kleine balenwikkelaar, diepvriezers, koeling met CO2, microgolfoven, sap-
persmachine, sensoren in een wagen, remmentestbank, lasertube fiber (lasersnijmachine) 

Cocktailbarrel, de kracht van fotovoltaïsche zonnepanelen, testbank automatische transpalette, 
biosfeer, robotarm, drone- en cameratrackingsysteem, schakelcart, amfibievoertuigen, RF-ID 
pokertafel, hoverboard, biodiesel, vliegtuigvleugel. 

2de generatie domotica, snackautomaat, het geautomatiseerd koeienvoersysteem, all-in one 
bureau, zelfrijdende wagen, de werking van de Teslaspoel, industriële commerciële koeling en 
airconditioning, filtersysteem van een zwembad 

BiCom (fietsveiligheid), Innovatief waterrecyclingsysteem (IWRS), Sentry gun (met 
afstandsbediening), Freestyle drone, Pakketjes sorteren, De gimball, Smart Farming, Optimalisatie 
PV in een huis., Zuivering afvalwater stad, Automatisering koppeling betonmolen, Bierbotteling 
machine, De hovercraft, Evenwicht in robotica. 



 
DE AANVRAAG :  Voor de goedkeuring van je onderwerp stuur je een e-mail naar de coördinatoren. 
Je kunt dit doen door het hieronder vermelde startformulier op te sturen naar 
brendavanheghe@gmail.com . Dit formulier moet ingediend zijn voor 5 september. Liefst echter 
ontvangen wij een voorstel van onderwerp tegen 30 juni! 
 

brendavanheghe@gmail.com 
 

Als dit ingediend is en de coördinatoren gaan akkoord met je voorstel, kun je meteen al aan de slag.  
Je mag tijdens de vakantie mails sturen als je nog vragen hebt. We antwoorden zodra we daarvoor 
tijd vinden.  
 
Om je voor te bereiden, nodigen we jullie alvast uit op de gipverdediging van 6IW van dit schooljaar 
op 24 juni. Deze gaat door in de voormiddag en je kan afhankelijk van de onderwerpen beslissen om 
naar één of meerdere onderwerpen te komen kijken en luisteren. Een uurregeling volgt asap. Veel 
succes!  
 

 
B. Van Heghe - GIP-coördinator 6 IW 

 
 

STARTFORMULIER GIP - 6 IW 

 

De namen en e-mailadressen van 

de groepsleden 
Dante Deketele (dante.deketele@sgsintpaulus.eu) 

Lucas De Smet (lucas.desmet@sgsintpaulus.eu / 

Lucasdesmet04@gmail.com) 

De mogelijke titel van je GIP  VTI Entertainment System (VTI-ES) 

Een voorlopige omschrijving van 
het onderwerp (minstens 10 regels 

tekst) 

In ons project leren we over de werking van een CPU. 

(en de basis werking van een GPU) 

Wij maken een 8-bit entertainment systeem met een VGA 

uitgang, NES controller ingang, een ROM-kaart ingang 

(voor software) 

Daarbij maken we ook een kleine game geprogrammeerd 

in assembly op een EEPROM(omgezet assembly => 

HEX => binair) met NES inputs. 

Specificaties: 

• 8-bit BUS 

• ALU (met A-register en B-register) 

• NES-controller => 8-bit 

• GPU (voor ons project zullen we een simpele GPU 

maken. Dit is geen moderne GPU, alle 
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berekeningen worden door de CPU uitgevoerd. 

De GPU dient enkel om signalen naar de monitor 

te sturen.) 

• RAM 

• PC: 1024 instructies => 10bit (voor ons project 

kiezen we voor 1024 instructies omdat we 

schatten dat ons programma ongeveer 1024 

instructies zal nodig hebben. Dit zal een 10-bit 

counter nodig hebben.) 

Een eerste structuurontwerp (een 

inhoudstafel met mogelijk al een 

onderlinge werkverdeling) 

 

Werkverdeling: 

Dante D: software 

Lucas D: hardware 

Voor dit project moeten we beiden exact weten hoe 

alles werkt. 

Inhoud: 

1. Doel van ons project 

2. Geschiedenis van computers 

3. Voorstelling van onze computer (met test software 

op een EEPROM) 

4. Werking van componenten (vb: ROM, AND-gate, 

bit-shift, kristal, RAM, …) 

5. Assembly 

6. Game + gamedesign 

7. Test van ons project (met de game op een 

EEPROM) 

Voorbeelden van 
bronnenmateriaal (enkele 

bronverwijzingen geven: titels van 

boeken, URL’s) 

Ben Eater 8-bit CPU: 

https://eater.net/8bit/schematics 

https://eater.net/8bit/schematics


 

NES to 8-bit converter (James Sharman): 
https://www.youtube.com/watch?v=bSWNnPtwb_g 

Ben Eater GPU: 

https://www.youtube.com/watch?v=l7rce6IQDWs 

 

Namen van contactpersonen 
buiten de school (met functie, bedrijf 

of school, telnr en (mail-)adres) 

Ilse Bohé 

Ilse.bohe@kuleuven.be 

+32 9 398 64 54 

PhD student | Computer Science Technologie TC 

Eventueel de naam van een 
technische mentor (die je 

aangesproken hebt) 

Mvr. Van Heghe Brenda 
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