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3D-printen in de klas: op zoek naar verborgen talenten
Remco Liefting / Jos Kok - 3Dkanjers

Met de 3D-printer is het mogelijk om de essentie van techniek en de werking ervan 
spelenderwijs te ontdekken. Hoe je van een idee tot een echt werkend product komt, wordt 
met de 3D-printer concreet gemaakt. Leerlingen gaan fantaseren, ontwerpen, bouwen en 
leren tegelijkertijd om samen te werken. Ook voor leerkrachten biedt een 3D-printer nieuwe 
mogelijkheden. Zo schept het ruimte voor meer interactieve activiteiten in de klas en kan de 
leerkracht driedimensionale hulpmiddelen printen om moeilijkere onderwerpen te illustreren.

Tijdens deze 3D-print workshop van 3Dkanjers ontdekt u als leerkracht de mogelijkheden van 
de 3D-printer voor uw onderwijs en hoe 3Dkanjers u hierbij kan ondersteunen.

Spelend leren in de 21ste eeuw met innovatief spelmateriaal
Bart Lauret - de Rolf groep

Programmeren met kleuters, pianospelen op bananen en crossen door de klas met een 
robotbal. Het kan allemaal met nieuwe interactieve spelmaterialen zoals de Sphero, Bee-Bot, 
Makey Makey en Osmo. 

In deze interactieve workshop maakt u kennis met materialen waarmee kinderen leren over en 
met techniek. Deze bijzondere spelmaterialen dagen kinderen uit om samen te werken en ze 
doen tegelijkertijd een beroep op de creativiteit en het probleemoplossend vermogen. In de 
workshop gaat u zelf aan de slag met een aantal spelmaterialen en opdrachten die u direct kan 
toepassen in de klas.

Onderzoekend en ontwerpend leren: een handige techniek
Pim van Dordt - PMOT

Techniek is meer dan het bouwen van een model. Techniek is onderzoekend en ontwerpend 
leren, waar mogelijk gecombineerd met rekenen en taal. Met onderzoekend leren bedoelen 
we het aanleren van basisvaardigheden en het toepassen ervan. Ontwerpend leren is het 
oplossen van een technisch probleem. Dit doen we via het zogenaamde DTMC model (denken, 
tekenen, maken en controleren). Juist binnen deze stappen kan rekenen en taal naadloos 
geïntegreerd worden met techniek.

In de workshop van PMOT maakt u kennis met het DTMC model en doet u zelf ervaring op met 
het toepassen ervan op een eenvoudige en overzichtelijke wijze. 

Steek energie in uw onderwijs: de leerlijn Techniek, Talent & Energie
Bètapunt Noord

Bètapunt Noord ondersteunt scholen met advies en begeleiding bij de invoering van 
wetenschap en technologie in het onderwijsprogramma. Zij laten u kennis maken met de 
leerlijn Techniek, Talent en Energie, waar inmiddels door meer dan honderd scholen mee 
gewerkt wordt. Het programma bestaat uit spannende lessen, die kinderen in aanraking 
brengen met de verschillende aspecten van energie. Via het onderwerp energie maken de 
leerlingen kennis met wetenschap en technologie.  

De doelstellingen en de mogelijkheden binnen deze leerlijn worden verder toegelicht tijdens 
deze workshop. Daarnaast komt aan bod hoe inhoudelijke en didactische resultaten bereikt 
kunnen worden dankzij de scholing van leerkrachten. Ook krijgt u meer informatie over de  
subsidiemogelijkheden.

Workshops

Gratis aanmelden
Gratis aanmelden voor één van 
de drie themamiddagen kan via 
www.derolfgroep.nl/
techniekmiddag. Daar kunt u 
gelijk uw voorkeur aangeven 
voor de workshops.

Meer info?
Voor meer informatie over de 
Themamiddagen Techniek kunt u 
contact opnemen met: Peter Bos 
(de Rolf groep), T 06 50 21 08 26,
e-mail: peter.bos@derolfgroep.nl

Programma
Inloop  13:00 - 13:30 uur
1e workshop 13:30 - 14:10 uur
2e workshop 14:15 - 14:55 uur
3e workshop 15:00 - 15:40 uur
Informatiemarkt 15:45 - 16:15 uur
Vooraf, tijdens en na de workshop-
rondes worden er materialen 
gepresenteerd die in verbinding 
staan met de workshops. 

Gratis aanmelden: www.derolfgroep.nl/techniekmiddag

De Rolf groep, Bètapunt Noord, 3Dkanjers en PMOT organiseren drie 
themamiddagen rond het actuele thema techniek. De Themamiddag Techniek 
is bedoeld voor medewerkers in het primair onderwijs. Elke themamiddag 
start vanaf 13:00 uur met koffie en thee. Er zijn drie workshoprondes. 
Vooraf en tijdens de middag worden er interessante techniekmaterialen 
gepresenteerd die in verbinding staan met de workshops. Voor u is deelname 
aan één van de Themamiddagen Techniek geheel gratis!

Data en locaties


