
 

Talentontwikkeling

3Dkanjers
gezocht

Het	   bouwen	   van	   en	  werken	  
met	   een	   3D-‐printer	   vraagt	  
om	   o n d e r zo e ke nd	   e n	  
ontwerpend	  leren,	  waarmee	  
de	   benodigde	   vaardigheden	  
voor	   de	   toekomst	   worden	  
ontwikkeld.

Om	  een	  3Dkanjers	  project	  te	  
doen	   slagen	   moet	   iedereen	  
een	   b i j d rage	   l eve ren ,	  
vertrouwen	   hebben	   op	  
elkaars	   capaciteiten,	   het	  
werk	   verdelen,	   afstemmen	  
en	  evalueren.

door Wetenschap en Techniek
3Dkanjers is een vooruitstrevend initiatief met als doel 
talentontwikkeling van kinderen op de basisschool met behulp 
van wetenschap en techniek te stimuleren. 

Onze ambitie is dat alle basisscholen in Nederland beschikken 
over een 3D-printer, de leerkrachten in het gebruik daarvan 
ondersteund worden en dat de 3D-printer actief wordt ingezet 
in het lesprogramma.

Een	   3Dkanjers	   pro ject	  
verbindt	   een	   groot	   aantal	  
va a rd i gheden .	   U i t	   d e	  
prakBjk	  blijkt	  dat	  het	  werken	  
met	   een	   3D-‐printer	   een	  
bijdrage	   levert	   aan	   vijf	   van	  
de	  zeven	  leerlijnen.

Een	  3Dkanjers	  project	  wordt	  
veelal	  gestart	  met	  meerdere	  
basisscholen	   uit	   één	   regio	  
met	  daaromheen	  een	   stevig	  
lokaal	   netwerk	   voor	   de	  
benodigde	  ondersteuning.	  

3Dkanjers	   kiest	   voor	   de	  
UlBmaker	   Original	   DIY	   3D-‐
printer.	   Vanuit	   educaBef	  
oogpunt	   gezien	   een	   zeer	  
interessant	   leermiddel,	  
omdat	   de	   printer	   door	   de	  
leerlingen	  zelf	  in	  elkaar	  gezet	  
kan	  worden.

Een	   3Dkanjers	   project	   start	  
veelal	  met	  een	  bouwproject.	  
Zo	  leren	  de	  kinderen,	  op	  een	  
uitdagende	  en	  onderzoeken-‐
de	  wijze,	  de	  werking	  van	  de	  
printer	   goed	   kennen	   en	  
wordt	   de	   printer	   iets	   van	  
hunzelf.	  

Me t	   d e	   Dood l e 3D -‐ k i t	  
kunnen	  ook	  kleuters	  op	  zeer	  
eenvoudige	   wijze	   een	   3D-‐
tekeningen	  maken	  die	  ze	  zelf	  
kunnen	  uitprinten.

Leerkrachten	   en	   parBci-‐
panten	   van	   een	   3Dkanjers	  
project	   hebben	   toegang	   tot	  
de	   3Dkanjers	   community.	  
Een	  afgesloten	  website	  waar	  
men	   in	   contact	   kan	   komen	  
met	   anderen	   en	   waar	   infor-‐
maBe	  wordt	  gedeeld.

www.3Dkanjers.nl

http://3Dkanjers.nl
http://3Dkanjers.nl


 

In augustus 2014 gaat in Meppel en omgeving een prachtig project van start: het 3Dkanjers project. 
Het is een project waarin Stad & Esch met een groot aantal basisscholen uit de regio gaat samenwerken 
aan de bouw van 3D-printers. Maar het blijft niet bij de bouw alleen: als de printers in elkaar gezet zijn, 
gaan de leerlingen er natuurlijk ook verder mee aan het werk. En na afloop van het project blijven de 
3D-printers gewoon op de basisscholen staan. Binnenkort worden de basisscholen uit de regio 
uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst op Stad & Esch. Hierna kunnen geïnteresseerde 
basisscholen zich aanmelden voor het 3Dkanjers project Stad & Esch.

3D-printer als inspiratiebron
Het 3Dkanjers project is een mooi voorbeeld van het onderwijs 
waarmee Stad & Esch leerlingen wil voorbereiden op de toekomst. 
Daar hoort ook de toekomstige werkomgeving van de leerlingen bij. 
In hun werk zullen steeds meer leerlingen te maken krijgen met 3D-
printers en 3D-printtechnieken. Daar kun je niet vroeg genoeg mee 
beginnen. Met de 3D-printer als inspiratiebron zal het 3Dkanjers 
project bij leerlingen in het basisonderwijs zeker de belangstelling 
voor techniek opwekken. En dat moet ook, want het bedrijfsleven 
heeft een groot tekort aan goede technici.

Samenwerken en verbinden
Als school sta je midden in de maatschappij. Zo kijkt Stad & Esch daar tegenaan en zo werkt Stad & 
Esch ook. Door met gastdocenten te werken, haalt de school kennis naar binnen. Door de 
samenwerking met het bedrijfsleven aan te gaan, leren we van elkaar. Het 3Dkanjers project draait in 
beginsel op Stad & Esch en de deelnemende basisscholen in de regio, maar de verbinding met overheid, 
bedrijfsleven en andere scholen gaan we zeker niet uit de weg. 

Leren moet ook leuk zijn
Wetenschappers zeggen het: als leren leuk is, onthoud je de dingen beter. Het 3Dkanjers project ís 
leuk: omdat het om nieuwe technieken gaat, maar ook omdat leerstof met elkaar verbindt: bij vakken 
als Nederlands en Engels, maar even goed rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie en beeldende vakken. 

Digitale leeromgeving
De mogelijkheden binnen het 3Dkanjers project zijn legio, maar de concrete vertaling naar 
leermiddelen is nog niet gemaakt. Eén ding is zeker: een digitale leeromgeving zoals we die op Stad & 
Esch hebben, is een groot voordeel voor het werken in dit project. 

Maak het mee!

• Stad & Esch is de initiator van het 3Dkanjers project in de regio Meppel.

• Het project wordt ondersteund door 3Dkanjers.

• Het project richt zich op basisscholen in de werkomgeving van Stad & Esch.

• Het project wordt nu voorbereid.

• Na een voorlichtingsbijeenkomst kunnen basisscholen zich inschrijven.

• De basisscholen krijgen ondersteuning bij de uitvoering van het project.

• De basisscholen gaan de 3D-printer zelf ook bouwen.

• Na afloop van het project blijven de printers op de basisscholen.

• Start van het project op de basisscholen: augustus 2014.

Stad & Esch Meppel
Theo Eskes: +31 (0)522 263 277

teskes@stadenesch.nl!
www.3Dkanjers.nl
info@3dkanjers.nl

Jos Kok: +31 (0) 6 19 63 6994
Remco Liefting: +31 (0) 6 81 61 3221

Techniek: Binnenkort in 3D.


