Het gebruik van de werkplaats PMB ten tijde van Coronamaatregelen
Als gevolg van de Coronamaatregelen is de capaciteit van het PMB beperkt.
Hieronder wordt nader uiteengezet wat de (on-)mogelijkheden zijn:











Werken in het PMB is alleen voor studenten, die participeren in IO-vakken (waaronder
afstuderen, zie hierna).
Werken in het PMB kan alleen als er afstemming heeft plaatsgevonden tussen de
vakcoördinator en Don van Eeden, teamleider van het PMB.
Voor afstudeerders zijn plekken gereserveerd tot maximaal 10 afstudeerders per dag.
Afstudeerders hebben te allen tijde voorrang. Een afstudeerder zoekt contact met Don van
Eeden om af te stemmen over het benodigd gebruik van het PMB (zowel qua
werkzaamheden als qua planning). Tevens zal de chair van de student gevraagd worden of
het werken in het PMB vanuit het begeleidingsteam wordt ondersteund.
Het werken in het PMB vindt alleen plaats op de dagdelen, dat de betreffende groep
studenten ingeroosterd staan voor een on-campusmoment. Op de andere dagdelen is
toegang voor de studenten niet toegestaan.
Machine-instructies kunnen helaas niet worden verzorgd.
Er kunnen maximaal:
o 10 studenten tegelijkertijd werken in de werkplaats1
o 4 studenten tegelijkertijd werken in het digital lab
o 25 studenten tegelijkertijd werken in de Flexruimte (alleen met begeleiding). We
kijken naar de mogelijkheden om dit uit te breiden naar 50 plaatsen.
Voorgaande betekent dat de mogelijkheden voor prototypebouw beperkt zijn. Een
uitzondering hierop vormen de volgende digitale mogelijkheden:
o 3D-printing (capaciteit van 3D-print faciliteiten is uitgebreid)
o Laser snijder
o Schuimfrees
Voor deze digitale technieken is er sprake van een aangepaste werkwijze:
o
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Een vak wijst een contactpersoon (student assistent bijv.) aan voor studenten én het
PMB voor de digitale bestanden. Deze contactpersoon is op de hoogte van de
werkwijze van het PMB voor wat betreft het checken van bestanden of stelt zich op
de hoogte van deze werkwijze.
o De contactpersoon kijkt de bestanden na op fouten en haalbaarheid en overlegt met
het PMB over de totaal benodigde tijd.
o De contactpersoon mailt de bestanden naar het speciaal gecreëerde emailadres:
prototyping-ide@tudelft.nl
o PMB-medewerkers dragen zorg voor het realiseren van het onderdelen
o De contactpersoon maakt afspraken met het PMB over de wijze waarop de
werkstukken bij de student terecht komen.
De materialenshop is in principe open. Studenten kunnen er terecht om materialen te kopen. Op
de deur van de materialenshop staan de openingstijden. Als Ismail Bozdag niet in de
materialenshop aanwezig is, dan kan men naar het PMB gaan.

Als er 10 afstudeerders zijn, dan kan er niemand anders werken

