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4 3DKANJERS MAGAZINE #3  SCHOOLNAAMARCHEOLOGIE IN DE ZANDBAK
Erik Lei, groepsleerkracht 6/7 OBS 
Dr. J. Botkeskoalle: “We hebben een 
schep zand uit de zandbak gehaald en 
de botten hierin verstopt. Gevolg was 
dat we nu een echte opgraafplaats van 
een dinoskelet in de klas hadden. Voor 
de bovenbouw was dit op dit moment 
puur een decoratieve toevoeging aan 
de geprinte T-Rex, maar in de andere 
klas- sen konden we de opgraafplaats 
gebruiken als startmoment van een les 
over bijvoorbeeld archeologie of dino’s.”
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H et is nu meer dan 5 jaar geleden dat we zijn gestart met 

3Dkanjers. Begonnen als een pilot op 12 basisscholen 

in de regio Hoogeveen en inmiddels hebben 650 scholen in heel 

Nederland een 3D-project via 3Dkanjers. Zowel scholen uit het 

basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs als 

de naschoolse opvang weten ons te vinden.

3Dkanjers biedt verschillende 3D-arrangementen aan met een 

3D-printer. Naast begeleiding ontvangt de school toegang tot ons 

lesmateriaal en staan wij altijd klaar voor ondersteuning. Natuurlijk 

kunnen de 3D-printers ook ‘los’ bij ons besteld worden via onze 

webshop. Wij werken nauw samen met onze gewaardeerde partners 

de Rolf groep, Heutink, Reinders, Innofil3D, Ultimaker, Dremel en 

Trideus om het techniekonderwijs (STEAM) in Nederland en België 

een forse impuls te geven.

De 3Dkanjers scholen gebruiken de 3D-printer om met de leerlingen 

aan de slag te gaan met Wetenschap en Techniek, onderzoekend 

en ontwerpend leren en/of ondernemerschap bij leerlingen te 

stimuleren. De 3D-printer is dan de verbindende factor die leerlingen 

en leerkrachten inspireert om samen op ontdekking te gaan. Dit 

levert hele mooie verhalen op die willen wij graag delen. In navolging 

op magazine editie 1 (2015), editie 2 (2017) hebben wij deze 3e 

editie wederom samen gemaakt met de betrokken leerkrachten en 

een aantal experts. Verhalen uit de praktijk die laten zien hoe je de 

3D-printer effectief kunt inzetten in het onderwijs.

Wij wensen je veel plezier en inspiratie toe bij het lezen van dit 

kleurrijke magazine over 3D-printen in het klaslokaal.

Remco Liefting en Jos Kok, initiatiefnemers 3Dkanjers

REMCO LIEFTIN

G

JOS KOK
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Creëren en leren met 
de 3D-printer bij de 
buitenschoolse opvang

AUTEUR: LAURENS LUGTENAAR, PEDAGOGISCHE MEDEWERKER BSO EIGEN@WIJZER.

Eigen&Wijzer bestaat uit 27 kinderopvang locaties met dagopvang, peuteropvang, 
buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Bij de buitenschoolse opvang locaties staan 
kinderen (4-13 jaar) en hun ontwikkeling centraal. In een veilige omgeving met individuele 
aandacht van onze pedagogisch medewerkers worden ze uitgedaagd hun talenten te 
ontplooien en hun interesses te verdiepen en/of te verbreden. In het kader van kinder-
participatie denken kinderen zelf mee over workshops en activiteiten. 3D-printen is 
daarvan een voorbeeld. 

Van start…
Wij werken in Loosdrecht samen met meerdere basis-
scholen waaronder met Jenaplan de Sterrenwachter. Deze 
school beschikt over een 3D-printer die wij in overleg 
gebruiken bij onze BSO-locaties met 8+ kinderen. Om 
ervoor te zorgen dat wij de kinderen optimaal kunnen 

begeleiden hebben wij Remco Liefting van 3Dkanjers 
uitgenodigd om ons een informatie sessie geven. De 
3D-workshops wordt nu in Maarssen gegeven door 
locatiecoör dinator en pedagogisch medewerker Kevin en 
in Loosdrecht door mijzelf (Laurens), pedagogische mede-
werker bij de BSO.
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… naar workshop bij de BSO
Voorafgaand aan een activiteiten periode maken de kin-
deren samen met de pedagogisch medewerkers een nieuw 
workshop schema. De kinderen kunnen zich hier vooraf 
op inschrijven. Er is altijd een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Voor de workshop 3D-printen kunnen wij in 
Loosdrecht 8 kinderen begeleiden.  

Het doel van de Workshop 3D-printen 
Ons doel is om de kinderen bij de BSO spelenderwijs te 
ervaren hoe ze samen met anderen tot creatieve ideeën 
komen en hoe ze dit omzetten naar een concreet ontwerp. 
Daarbij moeten ze rekening moet houden met allerlei 
beperkingen die weer leiden tot nieuwe gedachten en ont-
werpen. Dit proces van ontdekkend leren willen we graag 
stimuleren. Daarnaast willen we kinderen nieuwsgierig 
maken in het werken met de computer, het leren ontwer-
pen via een 3D-programma en de technische mogelijkhe-
den van een 3D-printer. 
Kinderen die echt geïnteresseerd zijn in dit creatieve pro-
ces willen we helpen om hun talent verder te ontwikkelen 

door vervolg workshops te organiseren. Hierbij krijgen ze 
dan een openvraag mee; ‘Hoe kun je de 3D-printer inzetten 
om een probleem op te lossen?’. 
De 3D workshop past ontzettend goed binnen de visie van 
Eigen&Wijzer. Het is vernieuwend, uitdagend, stimuleert 
probleemoplossend denken en kinderen kunnen hun 
talenten ontdekken. F

DE WORKSHOP IS VERDEELD OVER VIER SESSIES
1.  Kennismaking met de computer en 

en 3D-tekenprogramma Tinkercad.
Aan het begin van de eerste sessie vormen 
de kinderen groepjes van twee en nemen 
ze samen plaats achter een computer. Zo 
stimuleren we de samenwerking tussen 
de kinderen en kunnen de kinderen elkaar 
versterken en ondersteunen in wat ze graag 
willen maken. Techniek kan spannend zijn 
omdat het nieuw is. Al snel verwonderen de 
kinderen zich samen over de mogelijkheden. 
De kennismaking met het programma staat 
voor op. De kinderen leren welke vormen er 
zijn, zoals vierkantjes, rondjes, driehoekjes 
enzovoort en hoe ze deze naar de printplaat 
slepen om ze daar te kunnen verwerken door 
ze te vergroten, te verkleinen, te vervormen 
en of te verhogen. Hierna is mijn vraag altijd 
om van de vormen iets te gaan creëren. Dit 
resulteert in kastelen, naamplaatjes, voetbal-
len, etc. Daarnaast is er ook binnen Tinkercad 
een vormengroep met mannetjes of skelet 
onderdelen. Deze zijn tijdens de eerste sessie 
altijd favoriet bij de kinderen. In het eerste 
ontwerp komen er dan ook vaak de wildste 
en grootste ontwerpen op de Tinkercad 
bouwplaat.
Dit mag allemaal om het programma te leren 
kennen en de creativiteit te stimuleren om 
buiten de kaders te denken. Aan het einde 
van de eerste sessie geef ik de kinderen mee 
dat ze voor de tweede sessie met een plan 
moeten komen wat ze willen gaan maken. 
Daarbij geef ik de kinderen ook praktische 

tips wat de mogelijkheden zijn met de 
3D-printer qua en qua tijd dat de printer 
moet draaien voor een ontwerp.

2.  Plan maken: Wat willen de kinde-
ren gaan maken? Begin maken in 
 Tinkercad. 

Bij de tweede sessie komen de kinderen dan 
vervolgens vaak met dat ze een pennenbakje 
willen maken, een telefoonhoesje of iets met 
hun eigen naam erop zoals een naambordje 
of een huisje. Deze ideeën gaan we dan 
ook echt ontwerpen. De uitdaging voor de 
kinderen hierbij is dat zij daadwerkelijk het 
ontwerp zo krijgen als ze dat in hun hoofd 
hebben. 
Ik krijg dan ook vaak de vraag van de kinderen 
‘Hoe kan ik het nu ook alweer groter maken?’, 
‘Hoe krijg ik in de cilindervorm een gat?’ of 
‘Hoe krijg ik deze vorm precies hetzelfde nog 
een keer?’. Voor mij als pedagogisch mede-
werker ligt daar vervolgens de geweldige taak 
om kinderen te laten nadenken en hoe ze een 
idee omzetten naar een concreet ontwerp. 

Natuurlijk staat het kind hierbij aan het roer… 
dus het kind probeert en voert uit en ik help 
daarbij waar nodig. Het is ‘leren door te doen’. 

3.  Werken aan het ontwerp in Tinkercad 
Tijdens de derde sessie gaan de kinderen 
verder met hun ontwerpen. Dit gaat vaak al 
heel erg goed omdat de kinderen ondertus-
sen dan al de nodige expertise opgedaan uit 
de voorgaande twee sessies.

4.  Het ontwerp afmaken en indien 
 mogelijk printen met de 3D-printer

Het vierde 3D-workshop moment vinden de 
kinderen supergaaf, want dan zien ze ook 
daadwerkelijk hun ontwerp geprint worden. 
Wij gebruiken hiervoor de Dremel 3D45 
3D-printer. Afhankelijk van de ontwerpen 
worden er op deze dag meestal 1 of 2 ontwer-
pen geprint. De andere ontwerpen worden 
in de daaropvolgende dagen geprint en dan 
meegegeven aan de kinderen.



8 3DKANJERS MAGAZINE #3  OBS DE TWEEMASTER

De start 
Enkele jaren geleden hebben we bij ons 
op school, obs de Tweemaster uit Barend-
recht, een Ultimaker zelfbouw 3D-printer 
via 3Dkanjers gekregen. We vonden het 
belangrijk om niet alleen de zogenaamde 
plusleerlingen de kans te geven met het 
project mee te doen. We wilden uitgaan 
van de verschillende talenten van onze 
leerlingen. Zo waren we op zoek naar 
bouwers, ontwerpers, technisch tekenaars, 
journalisten en ondernemers. We hebben 
alle leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 
enthousiast gemaakt om mee te doen. Ver-
volgens hebben de leerlingen een motivatie 
geschreven die mocht worden ondersteund 
door tekeningen. Zo hebben we 25 leer-
lingen uitgekozen. Dat jaar hebben ze niet 
alleen de 3D-printer in elkaar gezet, maar 
ook verslag gedaan van het hele project. 
Hebben de leerlingen ontwerpen gemaakt 
en in Tinkercad uitgewerkt. En zijn deze 
ontwerpen geprint en verkocht.

3D doe er wat mee! 
Toepassingen in de klas na de bouw van de 3D-printer

printen

Wat nu?
Nu dat project was afgerond wilden we 
proberen in alle groepen met de printer te 
werken. In een aantal groepen werkt dit al 
heel goed. Bijvoorbeeld in groep 7. Ieder 
jaar net voor de zomervakantie vieren we 
ons pleinfeest. Groep 7 zorgt al enkele 
jaren voor een kraampje op dit feest. In 
het kraampje worden zelfontworpen en 
geprinte producten verkocht. We werken 
met verschillende groepjes. We hebben 

AUTEUR: JOYCE DE BEER, GROEPSLEERKRACHT/ICT- COÖRDINATOR OBS DE TWEEMASTER BARENDRECHT
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AUTEUR: JOYCE DE BEER, GROEPSLEERKRACHT/ICT- COÖRDINATOR OBS DE TWEEMASTER BARENDRECHT

een groepje dat zorgt voor de kraam en 
de aankleding daarvan. Er is een groepje 
leerlingen dat zorgt voor de reclame. Zij 
maken posters, teksten voor op de website 
en social media. Andere maken ontwerpen 
op papier en de technisch tekenaars maken 
deze ontwerpen vervolgens in Tinkercad. 
Dan is er ook nog een groepje dat een web-
site maakt voor bestellingen. Dat is dit jaar 
nieuw, zo kunnen alle naam-producten nog 
voor de vakantie mee met de kopers. De 
leerlingen zijn ieder jaar heel enthousiast 
en werken zeer doelgericht en betrokken 
mee aan dit project.

In groep 8 is ieder jaar een ontwerpwed-
strijd. Alle leerlingen maken een ontwerp 
voor een sleutelhanger voor het afscheid 
van groep 8 aan het einde van het jaar. Het 
winnende ontwerp wordt voor alle leerlin-
gen geprint en meegegeven op de laatste 
schooldag.

Ook in groep 6 wordt de printer ingezet. De 
leerlingen maken in groepjes een bordspel 
dat aansluit bij de één van de zaakvakken 
en gebruiken de printer om bijvoorbeeld 
pionnen te ontwerpen en maken.

Om met de printer te kunnen werken in 
de onderbouwgroepen hebben we een 
 Doodle3D aangeschaft. Hiermee kunnen 
de kinderen op een tablet tekeningen 
maken die door de 3D-printer kunnen wor-
den geprint. In de kleutergroepen kunnen 
deze tekeningen aansluiten bij het thema. 
In groep 3 worden de nieuw aangeleerde 
letters getekend, geprint en opgehangen in 
de klas.

Toekomst
Technologische ontwikkelingen gaan 
razendsnel. We weten nu nog niet wat de 
toekomst brengt. Dat vraagt om nieuwe 
vaardigheden. 21st century skills zijn 
dan ook van belang. Het inzetten van de 
3D-printer draagt bij aan de ontwikke-
ling hiervan en het enthousiasme van de 
leerlingen laat ons zien dat we op de goede 
weg zijn. F<<
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Reinders projectinrichting zet de 3D-prin-
ters namelijk zelf in bij het inrichten van 
een lokaal, leerplein of hele school. We 
hebben maar liefst 160 mini meubels in 45 
verschillende items en 5 kleurstellingen 
ontworpen, getest en geproduceerd! In het 
inspiratiecentrum is een ontwerpstraat 
ingericht waar de leerkracht, samen met 
de projectinrichter of interieurarchitect, de 
3D-miniaturen en een ontwerptafel aan de 
slag gaat. Een concept wat ontstaan is op de 

Adres inspiratiecentrum: 
Sprendlingenstraat 33,  
5061 KM Oisterwijk,  
telefoon: 013-528 84 35.

Het volledige assortiment van 3Dkanjers is 
ook bij Reinders te bestellen. Te vinden in 
de webshop: www.reinders-oisterwijk.nl.

3D-printen in de 
Reinders ontwerpstraat! 
Ontwerpen en inrichten doen we samen!

Dat 3D-printen nieuwsgierig maakt, uitdaagt tot verder onderzoek en creativiteit, andere skills zoals 
computational thinking en digitale geletterdheid triggert en zowel ons doen als denken aan het werk 
zet… dat hebben onze projectinrichters zelf ervaren. 

NOT 2019 en nu met veel succes en plezier 
gebruikt wordt in het inspiratiecentrum. 
Zo nemen we de leerkracht mee in het 
inrichtingsproces; van visie naar idee en 
uiteindelijk de uitvoering. Nadat we samen 
met de leerkracht aan de hand van het mini 
meubilair het leerplein of lokaal hebben 
ingericht, kunnen we in het inspiratiecen-
trum het meubilair op ware grootte bekij-
ken, voelen en testen. 
En… de 3D-printers van 3Dkanjers staan 
in het inspiratiecentrum startklaar voor 
leerkrachten, kinderen en projectinrichters 
om nog meer moois te ontwerpen en te 
maken. F

http://www.reinders-oisterwijk.nl


De weg naar…
Voor Aeres VMBO Almere is het belangrijk om mee te 
groeien en de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden 
op de toekomst. Naast de algemene groene praktijkvakken, 
maken leerlingen sinds dit schooljaar kennis met belang-
rijke en snelgroeiende technologie. Ik geef al meer dan 
tien jaar Natuur en Techniek lessen op het Aeres VMBO. 
Vorig jaar kreeg ik de unieke kans om een roboticalokaal 
in te richten en deze in te zetten bij de lessen Natuur en 
Techniek.
Afgelopen jaar heb ik met mijn naaste vakcollega’s van 
Aeres VMBO Almere verschillende beurzen bezocht en 
vertegenwoordigers gesproken op het gebied van Robotica. 
Dit was belangrijk, zodat er invulling kon worden gegeven 
aan de nieuwe praktijklessen. Dit heeft mij veel kennis 
gebracht en nu weet ik welke middelen ik kan inzetten 
tijdens de lessen.
Bij de start en tijdens het schooljaar heeft 3Dkanjers ook 
een belangrijke rol gespeeld door informatie te delen en 
goede adviezen te geven. 

De lessen
Tijdens de lessen maken de eerste- en tweedejaars leerlin-
gen kennis met robotica en de inzet van deze leuke speel-
tjes in het dagelijks leven. Door een apart programma en 
hun eigen Ozobot, voelen leerlingen zich verantwoordelijk 
voor hun eigen ‘huisdier’. “Wij geven leerlingen ook altijd 
aan dat het robotje net zoiets is als een tamagotchi, er moet 
goed voor gezorgd worden”.
Naast er robotica wordt ingezet, leren leerlingen ook 
omgaan met de Dremel 3D-printer. Ik heb de afgelopen 
jaren steeds meer verdiept in deze leuke ontwikkeling en 
heb voor mijn studie een demo huis ontworpen en een 

Aan de 
slag met 
robots!
AUTEUR: PEERKE OTTE, LEERKRACHT AERES VMBO ALMERE

Aeres VMBO Almere speelt met haar onderwijs altijd in op actuele ontwikkelingen. Sinds 
dit schooljaar volgen leerlingen naast de groene praktijkvakken groen, bloem en dier ook 
interessante lessen over Robotica. Op een unieke, eigentijdse manier maken de eerste- 
en tweedejaars leerlingen kennis met deze steeds belangrijker wordende technische 
ontwikkeling. Dit maakt Aeres VMBO Almere dé school van de toekomst.

maquette gemaakt. Hier is mijn voorliefde begonnen voor 
de 3D-printer en kan dit dan ook goed overbrengen op de 
studenten. ‘Mijn visie is dat we in de toekomst oneindig 
veel kunnen doen met de printers. Denk aan het printen 
van complete woningen, of in de zorg, zoals protheses. 
Maar ook restaurants werken hier al mee. Complete maal-
tijden en vormen kunnen geprint worden. Op deze veran-
dering wil ik mijn leerlingen ook graag voorbereiden’

Onze kennis
Voor zowel robotica, als het gebruik van de 3D-printers, 
worden diverse ontwerpprogramma’s gebruikt. De docen-
ten leren deze programma’s en de kennis van de onderde-
len, door zelf te doen. Zo zijn de docenten middagen bezig 
met het aanleren van de bestaande programma’s, om deze 
vervolgens eigen te maken en enthousiast aan de leerlin-
gen te leren. ‘Ik ga net zo lang door en zoek op internet hoe 
het werkt. Ik besef wel, dat ik mijzelf 
hierdoor soms op glad ijs begeef. Door-
dat ik soms niet alles weet op het gebied 
van robotica. Mijn ervaring is wel, dat ik 
dit gewoon aangeef bij mijn leerlingen 
en vervolgens samen proberen om het 
probleem te tackelen.’ 

De toekomst
Leerlingen staan momenteel te sprin-
gen om naar deze les te mogen. Door 
het blijven ontwikkelen van de kennis 
van de docenten en het meegaan met de 
huidige technologie, worden de leerlin-
gen op een leuke manier klaargestoomd 
voor de toekomst! F
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3D-ontwerpwedstrijd: 
medaille voor GigaG-
Cascaderun Hoogeveen
Alle leerlingen in de gemeente Hoogeveen worden 
uitgedaagd om te experimenteren met 3D

Wedstrijd onder alle scholen in de 
 gemeente Hoogeveen
Docent Erwin van Walsem van pcbs De Regenboog is al 
vanaf het begin betrokken bij de 3D-ontwerpwedstrijd. 
Van Walsem geeft aan: “Deze medailles voor de deelne-
mers van de GigaG-Casacderun zijn de afgelopen vier jaar 
ontworpen via een ontwerpwedstrijd binnen de scholen 
van Pricoh (koepel voor christelijk basisscholen in Hooge-
veen) met medewerking van 3Dkanjers. Dit jaar konden 
alle basisscholen én de twee voortgezet onderwijsscholen 

uit de gemeente Hoogeveen meedoen aan de ontwerpwed-
strijd. De leerlingen vinden het een hele eer om juist voor 
deze bijzondere doelgroep de medailles te mogen ontwer-
pen en printen. Dat heeft geresulteerd in dertien ontwer-
pen, afkomstig van zes verschillende scholen: RSG Wolfs-
bos, pcbs De Regenboog, pcbs ‘t Kofschip, cbs Krullevaar, 
pcbs Weidebloem en cbs De Sprong.” Het ontwerp van Sem 
Blokzijl van pcbs De Regenboog is door een deskundige 
jury gekozen tot “het beste ontwerp van 2019”. Van het win-
nende ontwerp zijn maar liefst 200 exemplaren geprint.

De Cascaderun is in Hoogeveen en omstreken een begrip voor hardlopers en publiek. 
Op zondag 14 april jl. is de wedstrijd over 5 of 10 Engelse mijl voor de 13e keer gelopen. 
Sinds 2016 kunnen ook mensen met een beperking meedoen aan het grootste 
hardloopfestijn van Drenthe. Als waardering ontvangt deze groep deelnemers een 
speciale 3D-geprinte medaille. Dit jaar konden voor het eerst leerlingen van alle 
scholen uit de gemeente Hoogeveen meedoen aan de wedstrijd om de 3D-medaile 
te ontwerpen voor de GigaG-Cascaderun. 
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Evenement met grote regionale 
 bekendheid
Het doel van de 3D-ontwerpwedstrijd is leerlingen uit te 
dagen om te experimenteren met 3D-tekenen en printen. 
Het wedstrijdelement houdt het spannend en uitdagend. 
Daarnaast is de Cascaderun een regionaal evenement 
dat alle leerlingen kennen, zelf aan meedoen of mensen 
kennen die eraan meedoen. Aan de eerste editie van de 
Cascaderun in 2007 deden ruim 1.600 deelnemers mee, 
waardoor het één van de grootste atletiekwedstrijden in 
Noord-Nederland is geworden. Door dit succes is beslo-
ten om het evenement jaarlijks te blijven organiseren. 
De editie van 2008 telde al ruim 3.400 deelnemers, dat 
aantal groeide in 2017 door naar zo’n 8.600 hardlopers. 
Nieuw in 2016 was de GigaG-Cascaderun, voor mensen 
met een beperking. Deze eerste editie trok 110 deelnemers 
en is daarmee op dat moment de grootste loop geworden 
voor mensen met een beperking in Nederland. De GigaG- 
Cascaderun heeft een afstand van 1,1 kilometer door het 
centrum van Hoogeveen. 

Echte 3Dkanjers
Op 6 april jongstleden konden de deelnemers hun start-
bewijs voor de Cascaderun ophalen bij het gemeentehuis 
in Hoogeveen. Gelijktijdig werd ook een deel van de 
medailles in het gemeentehuis geprint. De deelnemers 
vonden het geweldig interessant om een kijkje te nemen 
bij de 3D-printers. De initiatiefnemers van de 3D-ont-
werpwedstrijd gaven enthousiast een toelichting over de 
werking van een 3D-printer, hoe lang het duurt voordat 
een medaille klaar is en voor wie de medailles gemaakt 
worden. Echte 3Dkanjers! Een geslaagd project, voor de 
GigaG-Cascaderun in 2020 staat de 3D-ontwerpwedstrijd 
onder alle scholen in de gemeente Hoogeveen alweer 
groots op de planning. F
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Talentontwikkeling door wetenschap en techniek

Technologie heeft, en zal nog sterker, de manier waarop 
we samen werken en leven veranderen. Daarmee is niet 
gezegd dat iedereen een techneut hoeft te worden, maar 
een behoorlijke mate van “technologiewijsheid” is voor 
de toekomst zeker een must om een volwaardig lid te 
blijven van de samenleving. Als gevolg van de razendsnelle, 
technologische ontwikkelingen zullen ook nieuwe functies 
ontstaan. Die omslag zal zo fundamenteel zijn dat we 
eigenlijk niet meer goed weten voor welk vak we leerlingen 
gaan opleiden. In ieder geval zullen de ontwikkelingen 
vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 
21st century skills. 

Daarnaast is vastgesteld dat steeds minder leerlingen in 
Nederland voor een technische opleiding kiezen. Dit heeft 
voor de nabije toekomst ernstige consequenties waar het 
de concurrentiepositie van Nederland in de internationale 
economie betreft. Om mee te kunnen doen in de mondiale 
economie zal de maakindustrie weer attractiever moeten 
worden. De innovatiekracht van het bedrijfsleven zal ver-
groot moeten worden. Er moet een omslag plaatsvinden 
naar duurzaam groeien en vernieuwen. Met name nieuwe 
technologieën zullen deze vernieuwing en omslag moeten 
stuwen. 
Zonder goede technici is het echter lastig om handen en 
voeten aan deze omslag te geven. Het is dus nu tijd om 
stevig te investeren in onderwijs dat kinderen nieuwsgie-
rig maakt en uitdaagt op het grensvlak van technologie 
en techniek. Techniek moet weer aantrekkelijk worden, 
want het is tenslotte één van de kanssectoren. Kinderen 
moeten in beweging komen bij het maken van de juiste 
beroepskeuze en ze moeten de juiste opleiding hiervoor 
vinden. Onze overtuiging is dat die stimulering niet pas 
in het voortgezet of het beroepsonderwijs moet beginnen, 
maar al in het primair onderwijs. In het basisonderwijs 

http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/benodigde-vaardigheden-voor-de-21ste-eeuw/
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niets doen aan techniek betekent in latere fasen onevenre-
dig veel meer noodzakelijke inspanningen verrichten om 
leerlingen toch voor techniek te laten kiezen.
Hoe kun je in de klas het onderwerp wetenschap en tech-
niek leuk en uitdagend maken? Op welke manier wek je 
de interesse van leerlingen en stimuleer je tegelijkertijd de 
ontwikkeling van specifieke vaardigheden? Op veel scho-
len spelen al deze vragen. 
Kiezen voor techniek begint met een duidelijk beeld van 
wat techniek of technologie nu precies is en wat je er in de 
praktijk mee kunt doen. Leerlingen (en hun opvoeders en 
leerkrachten) hebben hier vaak een verkeerd beeld van. 
Dat willen we met 3Dkanjers veranderen en dat begint 
volgens ons met het creëren van de verwondering die 
wetenschap en techniek te bieden heeft. 

Met de 3Dkanjers Experience en Discovery bieden we deze 
verwondering aan, waarbij het ontwikkelen van vaardig-
heden als creativiteit, ondernemingszin, probleemop-
lossend vermogen, samenwerking, initiatief, leiderschap 
en ICT-vaardigheden centraal worden gesteld. Belangrijk 
hierbij is dat we ons niet alleen richten op de leerlingen, 
maar ook op leerkrachten, opvoeders en anderszins 
betrokken die een belangrijke rol spelen in het keuzepro-
ces richting vervolgopleidingen.
In onze projecten richten wij ons vooral op de leerkrachten 
en leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet 

onderwijs. De centrale filosofie van 3Dkanjers is om tech-
nologie aan leerlingen aan te bieden in hun eigen school- 
en leefomgeving.
Vanuit verschillende perspectieven is het starten van een 
3Dkanjers project zeer waardevol. Met de 3D-printer is 
het mogelijk om de essentie van techniek en de werking 
ervan al lerend en onderzoekend te ontdekken. De afstand 
tussen de eerste verwondering en het uitwerken van een 
idee naar een concreet en tastbaar object, wordt met de 
3D-printer enorm verkort. Zo kun je binnen enkele minu-
ten een object ontwerpen met een 3D-tekenprogramma en 
deze uitprinten op een 3D-printer. De leerlingen voelen en 
zien direct het resultaat en daarmee ook de verbeteringen 
die mogelijk zijn. Ze gaan fantaseren, bedenken, ontwer-

Kiezen voor techniek begint met een 
duidelijk beeld van wat techniek of 

technologie nu precies is en wat je er 
in de praktijk mee kunt doen. 
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pen, voorbereiden, bouwen, testen en (her)gebruiken. 
De leerlingen komen naast techniek ook in aanraking met 
onderwerpen gerelateerd aan natuur, rekenen, wiskunde, 
maatschappij, kunst en beeldende vorming. Ook ten 
aanzien van samenwerking en co-creatie wordt van hen 
wat gevraagd. Om het project te doen slagen moet ieder-
een een bijdrage leveren, vertrouwen hebben op elkaars 
capaciteiten, het werk verdelen, afstemmen en evalueren. 
Daarbij komt ook dat de wereld van 3D internationaal geo-
riënteerd is en gedurende het project leren de leerlingen 
via de gebruikte programma’s en het internet informatie in 
het Engels te verwerven en te verwerken. 

OVER 3DKANJERS
3Dkanjers is een initiatief van Remco Liefting en Jos Kok. 
Begin 2013 besloot Remco om zich te gaan inzetten voor 
het stimuleren van talentontwikkeling door wetenschap en 
techniek in onderwijs. Hij zag de 3D-printer als een unieke 
kans om kinderen – op een speelse manier – in aanraking te 
laten komen met niet alleen techniek en wetenschap, maar 
ook met een andere manier van leren en ontdekken. Ook de 
wijze waarop 3Dkanjers initiatieven lokaal worden vormge-
geven is kenmerkend te noemen. Leidende principes over 
organiseren en samenwerken worden in deze projecten met 
de betrokken partijen verkend, uitgedaagd en vernieuwd. 
Jos Kok hee het initiatief met verve omarmt. Als mede-ini-
tiatiefnemer van 3Dkanjers heeft hij zich tot doel gesteld 
dat leerlingen van alle basisscholen in aanraking moeten 
komen met de 3D-printer. De jeugd maakt tenslotte de 
toekomst. 
3Dkanjers startte in 2013 een eerste eigen pilot in Hooge-
veen. Inmiddels zijn er ruim 650 basisscholen en voortgezet 
onderwijsinstellingen in staat gesteld om hun leerlingen op 
een innovatieve hedendaagse manier in aanraking te laten 
komen met de techniek van de toekomst. 
3Dkanjers wordt onder meer ondersteund door Ultimaker, 
Dremel, Heutink, de Rolf groep, Reinders en Innofil3D om 
het techniek onderwijs in Nederland een forse impuls te 
geven. Door deze krachtige samenwerking zijn we nog beter 
in staat om scholen te helpen met het actief en duurzaam 
inzetten van de 3D-printer in het klaslokaal. 
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antwoord te geven op hun vragen, maar door vragen te 
stellen. 3Dkanjers stimuleert hierdoor een onderzoekende 
houding. De talenten die binnen het 3Dkanjers concept 
ontdekt worden en verder worden uitontwikkeld zijn voe-
dingsbodem voor ondernemerschap.

Nieuwe mogelijkheden voor 
leerkrachten
De 3D-printer biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de 
leerkrachten. Het schept het ruimte voor meer interactieve 
activiteiten in het klaslokaal en kan de leerkracht driedi-
mensionale hulpmiddelen printen om moeilijkere onder-
werpen te illustreren. Tijdens de geschiedenisles kunnen 
historische objecten worden geprint, zodat ze meer in 
detail bekeken kunnen worden. Tijdens de aardrijkskun-
deles kunnen bijvoorbeeld topografieën geprint worden en 
voor natuur en techniek kunnen dieren, botten, organen 
en andere biologische objecten worden geprint. De moge-
lijkheden zijn eindeloos, kijk maar eens op youmagine.
com of thingiverse.com. 

Aan de slag met 3Dkanjers
3Dkanjers heeft diverse arrangementen samengesteld 
voor scholen die een 3Dkanjers project willen starten: De 
3Dkanjers Experience en de 3Dkanjers Discovery.
•  3Dkanjers Experience: Unieke leerlijn waarin de 

leerlingen de 3D-printer ook zelf gaan bouwen. Speci-
aal voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs 
(onderbouw).

•  3Dkanjers Discovery: Een aanpak speciaal voor het pri-
mair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs 
waar het ontdekken, verkennen en gebruiken van een 
kant-en-klare 3D-printer centraal staat.

Een 3Dkanjers project kan gestart worden vanuit een col-
lectief (regionaal) project of op verzoek van een individuele 
(basis)school. Wij bouwen continu aan regionale projec-
ten waarbij er ook een groot financieel voordeel wordt 
gecreëerd voor de deelnemende scholen. Neem altijd even 
contact met ons op om te horen of er een project bij u in de 
buurt is. e

De 3D-printer 
biedt ook nieuwe 

mogelijkheden voor  
de leerkrachten. 

De 3D-printer: kant-en-klaar of 
zelfbouwen
3Dkanjers biedt scholen diverse arrangementen aan: de 
3Dkanjers Experience en Discovery. Tijdens de Discovery 
werken we met een kant-en-klare 3D-printer. Het zelf 
bouwen van de 3D-printer is een essentieel onderdeel van 
de 3Dkanjers Experience. De kern van het zelf bouwen is 
de leerlingen te laten samenwerken aan een gezamenlijke 
uitdaging en hierbij eigenaarschap te creëren. Het vraagt 
om coöperatief leren waarbij we zien dat verborgen talen-
ten naar boven komen drijven. Door op het juiste moment 
de juiste vragen te stellen, moedigen we de leerlingen aan 
om zich verder te ontwikkelen. Zo creëren en construeren 
ze kennis door actief bezig te zijn tijdens het 3D-project. 
Het daadwerkelijk werken met een 3D-printer vraagt om 
een aanpak waarbij onderzoekend en ontwerpend leren 
centraal staat. 

Ondernemend leren
Een 3D-printer biedt mogelijkheden voor ondernemend 
leren. Leerlingen worden eigenaar van hun eigen leer-
proces. De leerlingen worden begeleid door juist geen 



De 3Dkanjers Experience

3Dkanjers heeft een unieke leerlijn ontwikkeld: 3Dkanjers Experience. Deze leerlijn 
is in samenwerking met de betrokken leerkrachten uit de 3Dkanjers projecten en 
de studenten van de pedagogische academie van de Hanzehogeschool Groningen 
tot stand gekomen en is continu in ontwikkeling. Deze leerlijn omvat naast 
het bouwproces van de 3D-printer (wat uniek is in en buiten Nederland) 
ook het zoeken en maken van 3D-objecten, het 3D-printen van 3D-objec-
ten en het onderhouden van de 3D-printer. Daarnaast zijn we van mening 
dat het werken met de 3D-printer in het klaslokaal ingebed dient 
te worden in lopende leerlijnen binnen het basis- onderwijs. Wij 
zijn daarom in de 3Dkanjers Community continu bezig met het 
ontwikkelen van nieuwe modules en inspiratiekaarten. Voor en 
door leerkrachten. Zo ver wij weten, is er nog geen enkele brede 
leerlijn rondom 3D-printen zo ver ontwikkeld en getoetst in de 
praktijk als die van 3Dkanjers. 
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Uitgangspunt van 3Dkanjers is samen leren. 
Niet alleen de leerlingen, maar ook de leer-
krachten dienen hierbij ondersteund te wor-
den. Door het hele land worden ervaringen 
opgedaan met de 3D-printer in het klaslokaal. 
Vernieuwende inzichten en toepassingen 
worden door leerkrachten vertaald in interes-
sante oefeningen en opdrachten. Hoe fijn is het 
om dit met elkaar te delen en hierop door te 
bouwen. De digitale community van  3Dkanjers 
staat open voor alle betrokkenen van een 
3Dkanjers project. Zowel de leerkrachten als 
de ondersteunende partijen hebben toegang. 
Denk daarbij aan studenten van de Pabo of 
ouders die een steentje bijdragen. Naast een 
digitale community organiseert 3Dkanjers ook 
met regelmaat regionale en landelijke bijeen-
komsten.

De 3Dkanjers Experience is een compleet 
project en bevat:
•  Uw eigen 3Dkanjers Coach die helpt bij het 

opzetten en uitvoeren van uw 3Dkanjers 
project. Onze coach blijft met uw school 
verbonden gedurende het totale project, 
soms wel een schooljaar lang.

•  De vernieuwde Ultimaker Original DIY 
+ 3D-printer.

•  De 3Dkanjers Experience handreiking voor 
leerkrachten.

•  De 3Dkanjers Experience handreiking voor 
leerlingen.

•  Aanvullend lesmateriaal (lesideeën en 
lessenseries).

•  Toegang tot de speciale uitgebreide online 
bouwbeschrijving van 3Dkanjers.

•  Een uitgebreide intakeworkshop en terug-
kommiddag voor de betrokken leerkrach-
ten.

•  Een startbijeenkomst in de klas voor de 
leerlingen.

•  De bouwinspectie (wij zorgen er voor dat de 
3D-printer goed werkt).

•  Toegang tot de uitgebreide community 
website voor leerkrachten van 3Dkanjers.

•  Diverse support mogelijkheden zoals de 
3Dkanjers Coach, de ServiceDesk en de 
Bouwinspectie.

•  3Dkanjers certificaat.
•  Ondersteunend materiaal (posters, flyers, 

media informatie e.d.).
•  Toegang tot landelijke bijeen-

komst(en) en competities georganiseerd 
door 3Dkanjers. e
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De 3Dkanjers Discovery is een volledige leerlijn 
waarmee een school direct een 3D-printer pro-
ject kan opstarten. De 3Dkanjers Discovery is 
een aanpak speciaal voor het primair onderwijs 
en de onderbouw voortgezet onderwijs waar 
het ontdekken, verkennen en gebruiken van de 
3D-printer centraal staat. Tijdens de 3Dkanjers 
Discovery wordt er geen 3D-printer gebouwd, 
zoals met de 3Dkanjers Experience, maar 
werken we met een kant-en-klare 3D-printer: 
De Ultimaker 2 + of Dremel 3D45. De Discovery 
bevat onder meer een intake workshop met de 

De 3Dkanjers Discovery
(BASIS OF BEGELEID)

betrokken leerkrachten, een kick-off met de 
leerlingen, een follow-up bijeenkomst, lespro-
gramma, toegang tot de 3Dkanjers community 
en diverse support mogelijkheden.

De 3Dkanjers Discovery is een compleet project 
en bevat:
•  Uw eigen 3Dkanjers Coach die helpt bij het 

opzetten en uitvoeren van uw 3Dkanjers 
project. Onze coach blijft met uw school 
verbonden gedurende het totale project, 
soms wel een schooljaar lang.

•  De Ultimaker 2 + of Dremel 3D45.

•  De 3Dkanjers Discovery handreiking voor 
leerkrachten.

•  De 3Dkanjers Discovery handreiking voor 
leerlingen.

•  Aanvullend lesmateriaal (lesideeën en 
lessenseries).

•  Installatie van de 3D-printer.
•  Een uitgebreide intakeworkshop en terug-

kommiddag voor de betrokken leerkrach-
ten.

•  Een startbijeenkomst in de klas voor de 
leerlingen*.

•  Een follow-up bijeenkomst in de klas voor 
de leerlingen*.

•  Toegang tot de uitgebreide community 
website voor leerkrachten van 3Dkanjers.

•  Diverse support mogelijkheden zoals de 
3Dkanjers Coach en de ServiceDesk.

•  3Dkanjers certificaat.
•  Ondersteunend materiaal (posters, flyers, 

media informatie e.d.).
•  Toegang tot landelijke bijeen-

komst(en) en competities georganiseerd 
door 3Dkanjers. e

* alleen bij Discovery begeleid
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De 3Dkanjers Support
 

De 3Dkanjers Discovery

video’s, nuttige informatie en praktische tips rondom 3D-printen 
in het klaslokaal. De lessen zijn zelfs geschikt om op het digibord 
te tonen, zodat de leerlingen mee kunnen leren.

3Dkanjers community 
Wij stimuleren het gebruik van onze online community. Deze 
community website is ontwikkeld om leerkrachten en andere 
betrokkenen te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van 
hun 3Dkanjersproject. 

De Bouwinspectie (bij 3Dkanjers Experience) 
Het zelf bouwen van de Ultimaker Original + DIY 3D-printer is 
met enige begeleiding goed te doen door de leerlingen, maar 
soms komt het voor dat de 3D-printer niet precies doet wat men 
had gehoopt. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zeker wilt zijn of 
alles nu goed in elkaar is gezet. 
3Dkanjers komt op locatie langs om een bouwinspectie uit te 
voeren en, indien nodig, de 3D-printer af te bouwen. De school 
krijgt dus altijd een goed werkende 3D-printer.

ServiceDesk 
En natuurlijk hebben we ook een professionele ServiceDesk. 
Zodra het 3Dkanjersproject is afgerond en de leerkracht een 
3Dkanjers certificaat heeft ontvangen, draagt de 3Dkanjers 
coach de support over aan één van de medewerkers van de 
 ServiceDesk. Zij staan de leerkracht met raad en daad bij en 
hebben een directe lijn met de fabrikant. F

Het zelf oplossen van (moeilijke) problemen is één van de uit-
gangspunten van 3Dkanjers. Onderzoekend en Experimenteel 
leren vraagt om een uitdagend project waarin fouten gemaakt 
mogen (moeten) worden en ervaren dat niet alles in één keer 
lukt. Dit maken de leerlingen (en leerkrachten) niet alleen mee 
tijdens het maken en printen van 3D-objecten, maar ook tijdens 
het bouwen (de 3Dkanjers Experience) en onderhouden van de 
3D-printer. 

Een 3D-printer is geen plug-and-play apparaat en enige zelf-
redzaamheid dient dus op een verantwoorde wijze ontwikkeld 
te worden. Door een 3Dkanjers project goed in te richten, aan 
de hand van een doordacht plan van aanpak, zal gedurende het 
project voldoende kennis door de leerlingen en de leerkracht 
worden vergaard om de 3D-printer te kunnen bedienen en 
eventuele basisproblemen op te lossen. Gedurende het bouwen 
van de printer werken we meestal met ‘Bouwouders’ of ‘Studen-
ten’, waardoor er enige hulp in de omgeving van de school wordt 
opgebouwd. 

3Dkanjers coach 
Het eerste aanspreekpunt voor u is de 3Dkanjers coach. Deze 
kanjer geeft ook de workshops en is gedurende het project (tot 
en met de terugkommiddag) de rots in de branding. Indien nodig 
komt hij/zij naar de school om eventuele problemen te verhel-
pen.
 
3Dkanjers leerportaal
Een abonnement op 3Dkanjers Leerportaal geeft jou als leer-
kracht toegang tot tientallen lessen verrijkt met duidelijke 
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Ben je op zoek naar lesmateriaal om Weten-
schap en Technologie met behulp van de 
3D-printer vorm te geven? Wil je aan de slag 
met 3D-tekenen met je leerlingen of zoek je 
naar oplossingen om je 3D-print nog mooier te 
krijgen? Op onze 3Dkanjers Leerportaal vind je 
diverse cursussen die jou als leerkracht hierbij 
helpen.

Een abonnement op 3Dkanjers Leerportaal geeft jou als leer-
kracht toegang tot tientallen lessen verrijkt met duidelijke 
video’s, nuttige informatie en praktische tips rondom 3D-printen 
in het klaslokaal. De lessen zijn zelfs geschikt om op het digi-
bord te tonen, zodat de leerlingen mee kunnen leren. 3Dkanjers 
Leerportaal is toegankelijk voor zowel leerkrachten die met ons 
een 3D-project hebben doorlopen als voor leerkrachten die al een 
3D-printer op school hebben staan en hier meer uit willen halen.

Meld je nu aan voor het Leerportaal! 
Bezoek onze webshop op 3Dkanjers.nl en ga naar de 3Dkanjers 
Arrangementen. Selecteer 3Dkanjers Leerportaal en geef aan 
voor hoeveel leerkrachten je een abonnement wilt afsluiten. Hoe 
meer leerkrachten deelnemen, hoe lager de prijs van het abon-
nement per leerkracht. Vul ook het Brinnummer van je school in 
en plaats vervolgens je bestelling in het ‘winkelmandje’. Na het 
doorlopen van het bestelproces, ontvang je van ons een factuur 
met de inloggegevens en kun je direct aan de slag. F

3DKANJERS LEERPORTAAL
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Ultimaker Original +
Dé zelfbouw 3D-printer voor het onderwijs

Wil je met je leerlingen zelf een 3D-printer bouwen? Dan is er, 
in onze ogen, maar één zelfbouw 3D-printer die voldoet aan de 
eisen die je als leerkracht hieraan stelt: educatief interessant, 
betrouwbaar en toegankelijk.

Technische details
Bouwvolume 210 x 210 x 205 mm
Printkop Single Extrusion
Materialen PLA, ABS, CPE
Laag resolutie 200 tot 20 micron
Warmte bed Ja
Aansturing Via USB-kabel of SD-kaart
Garantie 1 jaar

3Dkanjers heeft al meer dan vijf jaar geleden gekozen om een 
unieke partnership aan te gaan met Ultimaker. Ultimaker is een 
Nederlandse producent met een uitstekende prijs/kwaliteit ver-
houding, wordt geroemd in vakkringen en heeft een zeer groot 
wereldwijde community van co-creators. Daarnaast leveren zij ook 
uitstekende service als de 3D-printer iets mankeert. Ultimaker ziet 
3Dkanjers als hét initiatief rondom 3D-printen voor het onderwijs, 
mede omdat wij 3D-printen in een breder perspectief plaatsen en 
basisscholen echt ondersteunen bij de ontdekking van en het wer-
ken met een 3D-printer.

De Ultimaker Original + DIY 3D-printer (bouwpakket) is een snelle 
en betrouwbare 3D-printer die door de gebruiker zelf aangepast 
kan worden. Vanuit educatief oogpunt gezien een zeer interessant 
leermiddel omdat de printer niet alleen makkelijk en betrouwbaar 
kan printen, maar ook omdat de printer door de leerlingen zelf in 
elkaar gezet kan worden. 

3Dkanjers levert de Ultimaker Original + 3D-printer alleen in combi-
natie met een 3D-arrangement (3Dkanjers Experience). Zo kunnen 
we de kwaliteit van het bouwproces garanderen, onder meer door 
middel van een bouwinspectie die wij uitvoeren. e
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Dremel 3D40 FLEX ... 
Simpel, intuïtief, veelzijdig en betrouwbaar 3D-printen

3Dkanjers biedt ook twee typen 3D-printers van Dre-
mel aan: De Dremel Digilab 3D40 FLEX en de Dremel 
Digilab 3D45. Dremel, onderdeel van de Bosch Groep, 
maakt al sinds 1932 innovatieve gereedschappen 
voor makers over de hele wereld. Dremel heeft voor 
Nederland en België (Vlaanderen) 3Dkanjers gekozen 
als preferred supplier voor het ondersteunen van hun 
aanbod van 3D-printers in het onderwijs, bibliotheken 
en fablabs.

De Dremel Digilab 3D45 is een 3D-printer die filamenttypes 
zoals nylon, polycarbonaat, PLA en Eco-ABS (een vorm van 
ABS die op een duurzame manier wordt geproduceerd) bij 
hogere temperaturen kan verwerken waarbij ook gebruik 
wordt gemaakt van een verwarmd printbed. De 3D40 FLEX 
print alleen met PLA en heeft een flexibel printbed waar-
door de 3D-print er makkelijk af te halen is.

Beide 3D-printers zijn zeer geschikt voor het basisonder-
wijs, en de 3D45 zeker ook voor het voortgezet onderwijs 
waar het maken van meer complexere vormen centraal 
staat. Eenvoud en toegankelijkheid staan centraal bij het 
ontwerp van de 3D-printer, met intuïtieve aanwijzingen en 
een realtime analyse op het touchscreen.
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Technische details
Bouwvolume 255 x 155 x 170 mm
Printkop Single Extrusion
Materialen 3D40 FLEX: PLA, 3D45: PLA, ECO-ABS, Nylon en PETG
Laag resolutie 300 tot 50 micron
Warmte bed Nee (3D40 FLEX), Ja (3D45)
Bed leveling Semi automatisch
Aansturing Via USB Flash Drive, Wifi en Ethernet
Intern geheugen 4 GB (3D40 FLEX), 8 GB (3D45)
Garantie 2 jaar

... en Dremel 3D45 De 3D45 heeft ook een geïntegreerde camera, zodat gebruikers de 3D-print 
in de gaten kunnen houden. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld met hun 
leerlingen in real time het driedimensionaal printen volgen door toegang 
tot het IP-adres van de camera. 

Via ethernet/wifi kunnen gebruikers het printen ook op afstand starten. 
Om gebruikers in staat te stellen een ontwerp snel en gemakkelijk te ver-
anderen in een geprint 3D-voorwerp, biedt Dremel diverse mogelijkheden 
aan voor handig en intuïtief slicen (in laagjes snijden) van het printbe-
stand. Dat kan namelijk met de Dremel DigiLab 3D Slicer (Cura based) of in 
de cloud met Dremel Print Cloud (powered by 3DPrinterOS).

Beide 3D-printers kunnen zowel los als met een 3D-arrangement door 
3Dkanjers of haar partners geleverd worden. Het 3D-arrangement 
 (3Dkanejrs Discovery) bevat naast de 3D-printer een uitgebreide instructie 
en toegang tot ons lesmateriaal. e
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Ultimaker 2+
Betrouwbaar, efficiënt en gebruiksvriendelijk 3D-printen

De Ultimaker 2+ 3D-printer is niet meer weg te den-
ken uit het klaslokaal. Dit succesmodel van Ultimaker 
wordt gecombineerd met de laatste nieuwe innovaties. 
Dit alles zorgt ervoor dat de Ultimaker 2+ een van de 
meest verkochte, precieze en betrouwbare desktop 
3D-printers op de markt is.

De innovatieve feeder biedt de mogelijkheid om makkelijk 
filament te wisselen en kiest de juiste druk voor het fila-
ment, wat het printgemak verbetert. Dankzij de 0.25, 0.4, 
0.6 en 0.8 mm nozzles heb je de keuze om gedetailleerder 
of sneller te printen. Tot slot zorgen de ventilatoren ervoor 
dat de airflow perfect gericht is om langs beide kanten van 
de nozzle te zorgen voor afkoeling. Wil je hogere modellen 
printen, kies dan voor de Ultimaker 2 Extended+.

Beide 3D-printers kunnen zowel los als met een 3D-arran-
gement door 3Dkanjers of haar partners geleverd worden. 
Het 3D-arrangement (3Dkanjers Discovery) bevat naast de 
3D-printer een uitgebreide instructie en toegang tot ons 
lesmateriaal. e

Technische details
Bouwvolume 223 x 223 x 205 mm (2+), 223 x 223 x 305 mm (2 Extended+)
Printkop Single Extrusion
Materialen PLA, ABS, CPE, CPE+, PC, Nylon, TPU 95A, PP
Laag resolutie 600 tot 20 micron
Warmte bed Ja
Bed leveling Handmatig
Aansturing SD-kaart
Garantie 1 jaar
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Ultimaker 3 en S5
3D-printen voor professionals
Heb je veel ervaring met 3D-printen én 3D-ontwerpen en wil 
je een stap verder? Dan bieden de Ultimaker 3 en S5 3D-prin-
ters je alle mogelijkheden om complexere designs uit te 
printen.

De Ultimaker 3 en S5 is de meest betrouwbare dual extrusion 
3D-printers op de markt. Dit dankzij het automatisch nozzle- 
lifting systeem, de professionele bouw en ondersteunende mate-
rialen en de vervangbare print cores. De dual extrusion printkop 
biedt nu de mogelijkheid om basismateriaal te combineren met 
oplosbaar ondersteunend materiaal. Hierdoor maakt je de meest 
complexe mechanische onderdelen. Uiteraard is printen met 
twee dezelfde basismaterialen in andere kleuren ook mogelijk.

Een andere vernieuwing zijn de print cores. Sneller wisselen 
tussen print cores betekent sneller wisselen van materialen en 
sneller prints opnieuw opstarten. Bij iedere Ultimaker 3 krijgt 
u 2 print cores voor basis materialen (AA) en een print core 
voor ondersteunende materialen (BB) meegeleverd. De opbouw 
van de verschillende print cores zorgt voor minder risico op ver-
stoppingen en een verbeterde printervaring. e

In vergelijking met de voorgangers werkt de Ultimaker 3 met 
een USB-poort in plaats van een SD-kaart. Nieuw is de moge-
lijkheid om je Ultimaker 3 te koppelen met je PC via de WiFi of 
Lan. Via WiFi kan je ook de voortgang van je print volgen via 
de live camera.

Wil je hoger printen? Kies dan voor de Ultimaker 3 Extended. 
Wil je nog groter 3D-printen, dan is de Ultimaker S5 de beste 
keuze.

De Ultimaker S5 is groter dan eender welke Ultimaker ooit 
is geweest. Met een bouwvolume van 330 x 240 x 300mm 
biedt hij ongekende mogelijkheden. Maar in tegenstelling tot 
zijn voorgangers is deze Ultimaker S5 grotendeels gesloten, 
dankzij getinte glazen deuren. Deze deuren optimaliseren de 
airflow in het bouwoppervlak, om zo de best mogelijke resul-
taten te behalen. De LED lichten zorgen voor visuele feedback 
tijdens en na het printen. En om het plaatje compleet te 
maken is er de intuïtieve touchscreen bediening. F

Technische details
Bouwvolume 215 x 215 x 200 mm (3), 215 x 215 x 300 mm (3 Extended), 

330 x 240 x 300 mm (S5)
Printkop Dual Extrusion
Materialen PLA, Tough PLA, Nylon, ABS, CPE, CPE+, PC, TPU 95A, PP, 

PVA, Breakaway
Laag resolutie 600 tot 20 micron
Warmte bed Ja
Bed leveling Semi-automatisch
Aansturing Via USB, Wifi en Ethernet
Garantie 1 jaar
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Onze raderen draaien en ideeën te over. In welke opdrach-
ten kunnen we de leerlingen laten werken met de 3D-prin-
ter. Samen, al brainstormend, een opdracht bedenken: 
voor welke klas, waar kunnen ze veel creativiteit in kwijt, 
wat is leuk voor zowel jongens als meiden en dan komt de 
opdracht naar boven: “bedenk en ontwerp een postmodern 
gebouw”. De gebouwen werden uit de grond gestampt. 
Ontworpen in Tinkercad via een STL-bestand doorgestuurd 
en dan printen maar. Dat is wel iets makkelijker gezegd 
dan gedaan. Er moest wel rekening gehouden worden met 
opvulling, ondersteuning en vooral niet te vergeten de 
grootte van de postmoderne gebouwen. Dat alles te hebben 
uitgedacht en aangepast levert dan uiteindelijk mooie en 
originele postmoderne gebouwen op van creatieve, ruim-

Eerst een idee. Het idee om eventueel een 3D-printer aan te schaffen. De gebrui-
kelijke ‘voors’ en eventueel ‘tegens’ de revue laten passeren. Overleggen met 
die en degene. Het budget raadplegen en dan, als we eigenlijk alleen nog maar 
voordelen zien, de sprong in het diepe wagen en de Dremel 3D45 3D-printer 
via 3Dkanjers bestellen. En dit zeker niet met spijt. Wat een geweldige 
machine en wat een mogelijkheden. 

AUTEUR: ILONKA VAN MANEN, AFDELINGSASSISTENT KUNSTSECTIE CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL

Van Idee naar 3D

denkende, voor advies openstaande, enthousiaste leerlin-
gen, die hunkeren naar nieuwe opdrachten. 
Niet alleen is de 3D-printer leuk voor leerlingen. Wij als 
docenten lopen ook warm om met nieuwe technologie te 
mogen werken. 
Rond Kerst 2018, de 3D-printer nog maar kort in huis en 
al enthousiast. Wat zou het leuk zijn om al te kunnen 
showen met 3D-ontwerpen, vooral naar andere collega’s. 
Wij, de docenten van de kunstsectie, zijn natuurlijk gaan 
brainstormen over de mogelijkheden, zoals het ons crea-
tieveling van de kunst betaamd. Uiteindelijk besloten om 
voor ons kerstdinerthema “zwart-wit” een bloem te printen 
om daarna te beschilderen in de themakleuren met een 
vleugje “kerstgoud”. Wat een enthousiaste reacties hebben 
wij mogen ontvangen over de 3D-broche en/of hanger die 
op onze revers of om onze hals mochten prijken. De vragen 
of wij voor onze mede collega’s ook zoiets moois konden 
maken kwamen in overvloed. 
Dit heeft ons aan het denken gezet. Iets vakoverstijgends 
zou ook wel mooi zijn. Met meerdere secties van ontwerp 
tot eindproduct komen door samen te werken. Dit met 
behulp van en mede door de 3D-printer. Ideeën in over-
vloed. Binnenkort een opzet maken en de sectieleden 
optrommelen en samen een brainstormsessie starten. Wie 
weet welke mooie ideeën eruit voortvloeien. 
Werken met de 3D-printer is vernieuwend, uitdagend en 
vooral enthousiasmerend voor zowel de docenten als de 
leerlingen. Vooral het tot stand laten komen van een idee 
met de 3D is een vernieuwend proces met vele mogelijkhe-
den. F
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Jong geleerd….
Sinds begin dit jaar zijn we begonnen met het uitnodigen van het kinder-
dagverblijf en de peuterspeelzaal in ons SkillsLab. In het SkillsLab speelt 
de 3D-printer van 3Dkanjers, naast andere moderne media, een grote rol. 
Via de website cookiecaster.com leren de kinderen van de middenbouw 
eigen koekjesvormen te maken. De kinderen van de bovenbouw werken 
met Tinkercad. Met dat programma ontwerpen ze van alles: controller-
houders van een spelcomputer, sleutelhangers voor Vaderdag, bananen-
houders of accessoires voor een Nerf geweer. Onze 3D-printer draait drie 
volle dagen in de week. Beide programma’s zijn niet alleen handig voor 
de onderbouw en de jongste kinderen van de peuterspeelzaal. Zij hebben 
de nodige vaardigheden nog niet om, om te kunnen gaan met de compu-
ter én het geduld om te wachten op een 3D-print van langer dan vijftien 
minuten. Daarom zetten wij de Doodle3D in. 

Digitaal tekenblok
De Doodle3D is een kastje wat een wifisignaal uitzendt en waar je je 
3D-printer op aan sluit. Een iPad pikt het wifisignaal op en door het ope-
nen van een website kunnen de kinderen meteen aan de slag. De website 
is een eigenlijk een digitaal tekenblok, waar kinderen met hun vinger 
een tekening kunnen maken. In het SkillsLab sluiten we altijd aan bij het 
thema van de onderbouw om het leren meer betekenisvol te maken. We 
laten de kinderen daarom altijd een tekening maken die te maken heeft 
met het thema. Het voordeel van de Doodle3D software is dat alleen de 
getekende lijnen geprint worden. Het printen duurt daardoor minder 
lang. Zo gebiologeerd als je naar een haardvuur kan kijken, zo kijken de 
jongste kinderen vaak ook naar het printproces. Vaak klimmen ze op hun 
stoel om te kijken of de 3D-printer het wel goed doet. Vol trots halen ze de 
juf of begeleidster erbij om te laten zien wat ze gemaakt hebben.

Niet alleen maar experimenteren
Wij hebben de Ultimaker Original + nu vier jaar. Je ziet een duidelijke 
ontwikkeling in het werk van de leerlingen. Ze leggen de lat steeds hoger 
voor zichzelf én ze kiezen er vaker voor om iets maken waar ze wat aan 
hebben. Het mooie van de houding van de kinderen vind ik dat ze geen 
angst hebben voor het apparaat of de software. Ze helpen elkaar onderling 

om verder te komen, ze experimenteren met vormen en manieren om 
te komen waar ze willen zijn. Binnen de school gebruiken we de 

3D-printer ook als educatieve leermiddelen printer: zo printen 
we bijvoorbeeld scharnieren voor de MakeDo of MAB blok-

jes in verschillende kleuren voor de verschillende groepen. 
Kortom op de Rozenhorst is de 3D-printer, voor jong en 
oud, een groot succes! F

In ons 
SkillsLab 
speelt de 
3D-printer  
een grote 
rol

Diana Molenschot-Kloos is leerkracht van het SkillsLab 
op RKBS de Rozenhorst. In het SkillsLab leren onze 
leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden met behulp van 
moderne media. 
Meer weten: kijk op www.rozenhorst.nl/skillslab.

http://cookiecaster.com
http://www.rozenhorst.nl/skillslab
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Nieuw leven  
in de 3D-printer

AUTEUR: BRENDAN VAN DEN ENDE, LEERKRACHT GROEP 8, 

INTEGRAAL KIND CENTRUM HET DUET UITHOORN

Toen wij 3 jaar geleden begonnen met het 3Dkanjers project, bouwden wij met de hulp van enkele 
ouders in een periode van 8 weken een fantastische 3D-printer met de leerlingen. Vol enthousiasme 
gingen de groepen 8 aan het werk met het ontwerpen van allerlei verschillende objecten. Er werd 
zelf een heuse prijsvraag uitgeschreven in samenwerking met de plaatselijke juwelier. Wie ontwerpt 
het mooiste en origineelste sieraad voor de 3D-printer? Met een mooi artikel in het lokale sufferdje 
werd er voldoende aandacht getrokken. 
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Minder Enthousiast
Maar na enige tijd merkte ik dat het 
enthousiasme onder de collega’s wat aan 
het teruglopen was en dat het soms wel 
leek of het een project van de meester van 
groep 8 was geworden. Er waren maar wei-
nig docenten die de moeite namen om het 
ontwerpen met Tincercad onder de aan-
dacht te brengen van de leerlingen. Heel 
begrijpelijk als we zien wat we al allemaal 
moeten doen en dan ook iets volledig uit je 
comfortzone ontwerpen met een apparaat 
dat je niet kent, dat kan best ingewikkeld 
zijn. 

Onderhoud
Aan het begin van het jaar had ik mij 
wederom als doel gesteld de 3D-printer 
door de gehele school te laten gebruiken. 
We hadden een onderhoudsbeurt voor de 
3D-printer gehad door Remco Liefting van 
3Dkanjers en het apparaat draaide weer als 
een zonnetje. Bij de onderhoudsbeurt zat 
als aanbieding een jaar gebruik maken van 
3D-kidscompany, een licentie voor Morphi 
en nog een paar rollen PLA. 

Verrijkingsmateriaal
Binnen 3D-kidscompany zit een heel 
programma met verschillende opdrachten 
met als onderwerp “ondernemen met de 
3D-printer”. Sommige van de leerlingen die 
toe waren aan wat verrijkingsmateriaal heb 
ik gevraagd of ze het programma wilden 
doornemen. En wat waren ze enthousiast. 

Wat hebben ze ondernomen
Nadat leerlinge Olivia zich had opgewor-
pen als projectleider heeft zij de hele klas 
enthousiast gemaakt om samen met haar 
een bedrijf op de starten. Hoe leerzaam 
waren de momenten dat de hele klas ging 

bepalen wie nu eigenlijk wat ging doen. 
Hier waren verschillende vergaderingen 
met de klas voor nodig, waarbij ik op 
afstand heb zitten genieten.  Voor elke leer-
ling was er een mapje met alle opdrachten-
kaarten. Zo gingen ze elke week ongeveer 
30 minuten aan het werk met het project. 
Er werd nagedacht over hoe het bedrijf er 
uit moest zien. Er werd een logo ontwor-
pen. Er werd een naam bedacht. Er werd 
gekeken naar de verschillende talenten van 
de verschillende leerlingen en iedereen 
werd ingezet op zijn of haar kwaliteit. Zo 
hebben ze in alle groepen een presentatie 
gehouden over 3D-printer en daar hebben 
ze meteen het bedrijf gepromoot. Ze lie-
ten voorbeelden zien van wat er allemaal 
mogelijk is om te printen van sleutelhanger 
tot potjes voor je tanden. De leerlingen heb-
ben besloten om in eerste instantie alleen 
te gaan printen voor de leerlingen van het 
Duet en hun ouders. 

Leerlijn 3D
Om de leerkrachten mee te nemen hebben 
zij tijdens een studiedag een handleiding 
met daaraan een mooie sleutelhanger 
gekregen. Voor de groepen 1 t/m 4 een 
handleiding voor het werken met Morphi.  
De handleiding voor de groepen 5 t/m 8 
ging vooral over Tincercad. 

Wat is nu de opbrengst van 
deze onderneming
Naast dat de leerlingen ervaringen hebben 
opgedaan met kostprijsberekeningen, 
reclame maken, een weblog maken en 
bijhouden, presenteren, nadenken over wie 
nu eigenlijk de klanten moeten worden en 
productontwikkeling is het meest waar-
devolle moment van deze onderneming 
dat de leerlingen heel bewust bezig zijn 

geweest om anderen iets te leren over de 
3D-printer. 
De 3D-printer wordt sinds de presentaties 
weer heel intensief gebruikt en het is nu 
weer een project van de gehele school.  
Tot slot moeten er nog antwoorden gege-
ven worden op vragen. Gaan we het bedrijf 
verder uitrollen, zodat er ook mensen van 
buiten school printopdrachten kunnen 
geven? Gaan we samenwerken met andere 
scholen bij grote printopdrachten? Dragen 
we het bedrijf in wording over aan de vol-
gende groep of laten we de nieuwe groep 
een nieuw bedrijf oprichten? F
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De leerlingen van VSO de Wingerd uit 
Damwoude hebben het afgelopen 
jaar hard gewerkt om de 3D-printer 
in elkaar te zetten. Tijdens de lessen 
 vrijetijdsbesteding die er werden 
gegeven op de vrijdagmiddag, hebben 
een aantal leerlingen de 3D-printer 
in elkaar gezet. Met hulp van 
een ouder en met hulp van 
enthousiaste leerkrachten 
en assistenten is het zeker 
een groot succes geworden.

De 3D-Printer in het 
Speciaal Onderwijs, een 
echte aanrader!
AUTEUR: SONJA LOUWSMA-V.D. WERFF, ICC-ER, LEERKRACHT EN IB-ER BINNEN VSO DE WINGERD DAMWOUDE

Vrijetijdsbesteding
Tijdens de lessen vrijetijdsbesteding krijgen 

leerlingen de mogelijkheid om deel te 
nemen aan verschillende activiteiten. 
In het speciaal onderwijs, en dan met 
name in het voortgezet speciaal onder-
wijs, zijn leerlingen creatief. Werken 
met de handen is dan vaak geen pro-

bleem.
Via de gemeente en verschillende bedrij-

ven uit de omgeving kwam de mogelijkheid 
om een 3D-printer aan te kunnen schaffen. 

Voor leerlingen in het voortgezet speciaal onder-
wijs is het belangrijk om in aanraking te komen met 

technologie en ICT-vaardigheden te leren. 

Opbouwen
Na de herfstvakantie is een groep leerlingen 
begonnen met het in elkaar zetten van de 3D-prin-

ter. De groep is in 4 kleinere groepjes verdeeld zodat 
ze allemaal een verschillend onderdeel konden gaan 

maken. Uiteindelijk kwamen alle onderdelen samen 
en werd het een printer. De leerlingen die hieraan heb-

ben gewerkt hebben uiteindelijk een presentatie gegeven 
aan alle leerlingen van de school en daarbij was de burge-
meester en wethouder van Dantumadiel aanwezig. Geza-
menlijk hebben we zij een druk op de knop gegeven waarbij 
de 3D-printer uiteindelijk op 21 december 2018 in bedrijf is 
genomen.

Inzet 3D-printer
Momenteel is een nieuwe groep leerlingen met de 3D-prin-
ter aan de slag. Zij leren in de lessen vrijetijdsbesteding 
tekenen in het tekenprogramma Tinkercad en mogen ver-
volgens hun ontwerp printen en meenemen naar huis. Een 
andere groep leerlingen is bezig met ‘ondernemerschap’ 
waarbij zij bedrijven, leerlingen en docenten vragen of ze 
bijvoorbeeld een sleutelhanger willen kopen die zij vervol-
gens gaan ontwerpen en printen. 
We zijn volop in ontwikkeling en gaan nog verder uit-
breiden. Binnen de stichting SO-Fryslân zijn wij de 
eerste school die de 3D-printer hebben geïntroduceerd, 
maar inmiddels zijn een aantal andere scholen ook zeer 
enthousiast geworden en zijn zich aan het verdiepen in de 
 3D- printer. F
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De 3D-printer, een verrijking 
voor het onderwijs

AUTEUR: ERIK LEI, GROEPSLEERKRACHT GROEP 6/7 EN ICT COÖRDINATOR OP 

DE OBS DR. J. BOTKESKOALLE IN DAMWOUDE TEVENS ÉÉN DAG IN DE WEEK 

BOVENSCHOOLS ICT COÖRDINATOR VOOR STICHTING ROOBOL.

Als je bij ons de school binnenloopt, heb je een grote kans dat je de 3D-printer 
in bedrijf ziet. Sinds we de printer zo’n twee en een half jaar geleden als 
bouwpakket via 3Dkanjers kregen is er veel veranderd. We proberen de 
3D-printer te gebruiken om lessen te verrijken, en printen volop ontwerpen 
die door de leerlingen zijn ontworpen in Tinkercad. En dan tel ik alle bestel-
lingen van de webshop nog niet eens mee. Kortom, wij proberen de printer in 
te zetten op een voor onze school nuttige manier. Wij kunnen nog veel leren, 
maar ik geef jullie graag een kijkje in hoe wij de printer gebruiken. 
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Archeologie in de zandbak
Toen we in de bovenbouw een groot decoratief project 
wilden printen kwamen we uit bij een kant en klaar model 
van een T-Rex. Op het eerste oog zag ik zelf de educatieve 
waarde (naast het goed kunnen bekijken van een t-rex ske-
let) nog niet echt. Maar toen we eenmaal aan het printen 
geslagen waren gingen niet alle prints in één keer goed. Af 
en toe liet een print na een aantal uren printen toch los, en 
moesten we weer opnieuw beginnen. Dit was natuurlijk 
vervelend, maar we hielden vol en startten de printer vol 
goede moed opnieuw. 

Het model dat we aan het printen waren, had ik gevonden 
via Naturalis. Bij dit model waren kant en klare lessen die 
je aan de klas kon geven. Deze gingen o.a. over opgravin-
gen en de t-rex zelf. Pas toen bedacht ik me dat we alle 
mislukte prints nuttig konden inzetten. 
We hebben een schep zand uit de zandbak gehaald en de 
botten hierin verstopt. Gevolg was dat we nu een echte 
opgraafplaats van een dinoskelet in de klas hadden. Voor 
de bovenbouw was dit op dit moment puur een decoratieve 
toevoeging aan de geprinte T-Rex, maar in de andere klas-
sen konden we de opgraafplaats gebruiken als startmo-
ment van een les over bijvoorbeeld archeologie of dino’s. 
In de kleutergroepen hebben ze botten al eens gebruikt bij 
het thema dino’s. Kinderen gingen raden wat voor botten 
ze hadden opgegraven. De dino fans hadden al snel in de 

gaten dat het om een dino ging, maar er waren ook kleu-
ters die kwamen met antwoorden als kippenpoten of een 
vogelpoot. Als leerkracht heb je op deze manier een leuke 
manier om een gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld 
overeenkomsten tussen kippen/vogels en dino’s. Dit is 
slechts één van de vele mogelijkheden waar je deze mis-
lukte prints voor kunt gebruiken. Ik gooi dus tegenwoordig 
ook bijna geen prints meer in de prullenbak, zelfs niet als 
ze mislukt zijn. 

Kennismaking met ondernemen op je 
tiende
Op de dr j Botkeskoalle en binnen stichting ROOBOL zijn 
we volop bezig met talenten en ambitie. Bij ons op school 
uit zich dat onder andere in het ontstaan van onze web-
shop. De kinderen kwamen al snel met het idee om dingen 
te gaan verkopen toen we de beschikking hadden over een 
3D-printer. Na een korte periode van voorbereiden zijn we 
in groep 6/7 gestart met opstarten van de shop. 

We zijn gestart met een brainstormsessie over wat we 
eigenlijk allemaal konden gaan verkopen, en waar de pro-
ducten aan moesten voldoen. Hierbij ging het vooral over 
printtijd, en de moeilijkheid van het printen. Vervolgens 
hebben we een aantal teams gemaakt met ieder zijn eigen 
taken en verantwoordelijkheden (zie tabel). Wij hebben 
afgesproken dat de teams elke twee maanden wisselen, 
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zodat iedereen met meerdere aspecten van het 
ondernemen kunnen kennismaken. Na enkele 
weken liep het zo goed dat ik als leerkracht vooral een 
coachende rol kon aannemen. De kinderen gebruiken het 
verdiende geld vooral om nieuw filament aan te schaffen 
en om te sparen. De kinderen hebben een gezamenlijk 
spaardoel, en dit motiveert enorm. Iedereen voelt zich ver-
antwoordelijk en we waren dan ook super trots dat het eer-
ste spaardoel (een 3D-scanner) kon worden aangeschaft. 

Een veel gehoorde opmerking is dat de tijd die je hieraan 
besteed ten koste gaat van andere lessen. Je moet als je aan 
een project zoals een webshop begint af en toe tijd maken 
om hier mee aan de slag te gaan. Je slaat dan misschien 
een les over, maar als je de te behalen doelen in het hoofd 
hebt, hoeft dit geen probleem te zijn. Bovendien werken 
de leerlingen aan heel veel andere vaardigheden. Denk 
aan het reken en taal aspect van veel taken die naar voren 
komen. Maar ook aan ict en andere technische vaardig-
heden wordt volop gewerkt. Met het inzetten van de 
3D-printer kun je dus soms meer doelen behalen dan 
wanneer je uit een boek werkt. 

Bij ons op school is het al een groot succes. Ik hoop dat 
er steeds meer school webshops geopend worden zodat 
we met en van elkaar kunnen leren. Benieuwd naar onze 
shop? Neem een kijkje op shop.drjbotkeskoalle.nl 

Een oneindige bron aan mogelijkheden
Natuurlijk heb ik ook nog toekomstplannen als het gaat 
om het gebruik van de 3D-printer. Allereerst ben ik 
momenteel bezig om onze webshop uit te breiden naar de 
hele school. Voor mij is het webshop project geslaagd als 
we straks zelfontworpen producten uit alle groepen van de 
school kunnen verkopen. 
Daarnaast zitten wij momenteel midden in een bouw-

proces van een nieuw gebouw. Met de 
bovenbouw ben ik van plan ons 

oude schoolgebouw te gaan 
nabouwen in Tinkercad. De 

bouwtekeningen van het 
oude gebouw hebben we al 
gevonden en straks hebben 
de leerlingen dus weer een 
goede rekenles over schaal-
verhoudingen. F

Taken
Team geld Het bijhouden van het kasboek, betalingen in ont-

vangst nemen en het bepalen van prijzen van nieuwe 
producten.

Team levering/bezorging Bezorgen, uitdelen en opsturen van bestellingen. 
Team productie Bijhouden en printen van de binnengekomen bestel-

lingen.
Team vitrinekast De vitrinekast die in school staat inrichten, netjes 

houden en voorzien van prijskaartjes.
Team social media Het bijhouden van de facebook en Instagram pagina 

van de webshop.
Team nieuwe producten Het opzoeken en uitkiezen van nieuwe producten op 

internet.
Team ontwerpen Het ontwerpen van nieuwe producten in tinkercad.
Team reclame Het ontwerpen en maken van folders, posters, 

bedankt kaartjes en reclamefilmpjes.
Team website Het onderhouden van de website, foto’s en beschrij-

vingen van nieuwe producten plaatsen. 

http://shop.drjbotkeskoalle.nl
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Hoe is de passie voor techniek voor jou 
 begonnen?
Dit is eigenlijk gestart net voor mijn studie, zo 
eind middelbare school. Ik ben toen industri-
eel ontwerp gaan studeren. Ik vond ‘maken’ 
al heel erg leuk en toen ik deze studie vond, 
sprak hij me dus erg aan.
Al vrij snel tijdens mijn studie merkte ik ook 
dat ik de combinatie van techniek met en 
verschillende andere disciplines erg interes-
sant vond.

Waar kwam je voor het eerst in 
 aanraking met een 3D-printer?
Dit was tijdens mijn studie. Ik las een artikel 
over 3D-printen in een tijdschrift, dit wekte 
direct mijn interesse! Toen ik later een stage 
zocht en zo terecht kwam bij het ProtoSpace, 
het FabLab in Utrecht, zag ik daar tot mijn 
verbazing, tijdens mijn kennismaking, een 
hele grote poeder printer! Het ‘verhaal’ dat je 
iets maakt en dat mensen aan de andere kant 
van de wereld dit ontwerp kunnen uitprinten, 
was toekomstmuziek, maar hoe gaaf als je 
daar over nadenkt!

Je werkt al 6 jaar bij Ultimaker, inclusief 
je afstudeerstage, is dat zelfs al 7 jaar! 
Wat doe je daar precies? 
Het is inderdaad als een stage begonnen. 
Ik had een eigen ontwerp project als stage 
opdracht. Hierin onderzocht ik hoe je met 
beweging de printer kunt aansturen om zo 
iets persoonlijks en unieks te kunnen 3D-prin-
ten.  
Na dit onderzoek ben ik afgestudeerd en bij 
Ultimaker blijven werken. Ik begon met het 
geven van (technical) support, want daar 
waren mensen nodig. Er kwamen vanuit 
3D print gebruikers talloze vragen binnen, 
zoals: “mijn printkop zit verstopt, wat moet ik 
doen?”. Tot aan “ik heb een Ultimaker besteld, 
wanneer wordt hij bezorgd?”. Uiteraard lagen 
de technische vragen en het oplossen van 
deze technische problemen mij het meest. 
Daarna heb ik diverse projecten gedaan, zoals 
het testen van nieuwe producten en het ver-
zamelen van feedback bij onze partners. Dit 
zorgde ervoor dat we onze producten kunnen 
verbeteren en het gebruik van de printers 
makkelijker kunnen maken.
Daarna werd ik Product Expert, samen met 
nog een paar andere collega’s. Binnen het 
team hadden we verschillende specialisaties; 
ik werd specialist in materialen. Hiervoor 
schreef ik onder andere handleidingen en 
andere technische stukken, gaf ik trainingen 
die te maken hebben met de verschillende 
Ultimaker materialen, en leerde ik onze part-
ners om advies over materialen te geven. Voor 
scholen is bijvoorbeeld PLA een heel geschikt 

Naam: 

Marrit Hoffmans
Beroep: 

Product Marketeer Ultimaker
Favoriete vak op school: 

Handvaardigheid
Ik word blij van: 

Mooie producten maken, 
van een lamp tot een mooi 
sieraad 

materiaal om mee te printen. Dit is het mak-
kelijkste materiaal om mee te printen en is 
beschikbaar in veel verschillende kleuren.
En sinds kort ben ik onderdeel van het Pro-
duct Marketing team bij Ultimaker! Hiervoor 
doe ik veel onderzoek en kijken we naar de 
waarde van onze producten voor gebruikers 
en hoe we die het beste in de markt kunnen 
zetten.

Is er de afgelopen 7 jaar veel veranderd 
op 3D-printgebied, qua toepassingen, 
 ontwikkelingen etc.?
Ja, ik denk het wel. In het begin dachten heel 
veel mensen, zowel binnen Ultimaker als 
daarbuiten, dat ieder huis een eigen printer 
zou hebben staan in de nabije toekomst. Dat 
bleek uiteindelijk toch niet te gebeuren. Nu 
zijn we dus veel meer gericht op bedrijven 
en hoe zij de printer kunnen inzetten in hun 
processen. En natuurlijk is het onderwijs 
ook altijd heel erg belangrijk voor Ultimaker. 
Onderwijs is de leverancier van de uitvinders 
van de toekomst. Hier willen we het onderwijs 
graag in faciliteren. 
In het begin werd de 3D-printer meer gezien 
als een hobby tool voor het printen van acces-
soires, grappige dingen, en gepersonaliseerde 
cadeaus en wat later, in het bedrijfsleven, als 
een handige tool om prototypes te maken. 
Doordat de printers veranderen en er steeds 
meer verschillende type materialen geprint 
kunnen worden, is de printer nu heel goed te 
gebruiken om modellen en tools te maken 
om bijvoorbeeld het productieproces te 
versnellen, en goedkoper en makkelijker te 
maken. Maar we zien ook dat onze printers 
soms zelfs gebruikt worden om eindproduc-
ten mee te maken. Dit geldt dan uiteraard 
alleen voor kleine oplagen.  

3Dkanjers in Nederland gebruikt de 
 Ultimaker Original+, maar ook steeds 
vaker de  Ultimaker 2+ en de Ultimaker 3. 
Wat zijn de verschillen?
Het grootste verschil tussen de Ultimaker 
2+ / Ultimaker 3 en de Ultimaker Original+ is 
dat je de Ultimaker Original+ zelf bouwt, wat 
erg goed past in het hedendaagse onderwijs. 
Het in een groep bouwen van een 3D-prin-
ter (STEAM) zorgt ervoor dat de leerlingen 
de 21-eeuwse vaardigheden goed kunnen 
trainen. Het is een echt project, waarmee je 
echte tastbare oplossingen kunt maken en 
betekenisvolle vervolgprojecten kunt creëren, 
zoals bijvoorbeeld het meedenken met het 
bedrijfsleven voor een nieuw product, of het 
helpen van mensen in de dagelijks belemme-
ringen die ze tegenkomen.   
Daarnaast is het grootste verschil tussen 
de Ultimaker 2+ en Ultimaker 3 het aantal 
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Cura is gemaakt door Ultimaker voor alle 
Ultimaker 3D-printers en open source 
3D-printers. Gratis verkrijgbaar via de 
website van Ultimaker. Dremel 3D-prin-
ters maken gebruik van de DigiLab 3D 
Slicer. Deze slicer is gebaseerd op Cura 
en kan naast de 3D-printers van Dremel 
ook slicen voor de Ultimaker 3D-printers. 
De slicer van Dremel is te verkrijgen via de 
website van Dremel DigiLab.

materialen waarmee je tegelijk kunt 
printen. Op de Ultimaker 2+ print je 
met één materiaal tegelijk en met 
de Ultimaker 3 kun je 2 materialen 
tegelijkertijd printen.
Twee materiaal typen is een voordeel 
omdat je dan bijvoorbeeld met een 
bouw- en een supportmateriaal kunt 
printen. Je kunt omdat je het support-
materiaal achteraf kunt oplossen in 
water, heel ingewikkelde ontwerpen 
makkelijker en mooier printen.
Qua aansturing werken beide prin-
ters redelijk hetzelfde, al heeft de 
Ultimaker 3 het voordeel dat je kunt 
verbinden met het netwerk. Hiermee kun je 
vanaf je computer direct een printje naar de 
3D-printer kunt versturen. Bij de Ultimaker 
2+ gebruik je een SD kaart en op de Ultimaker 
3 kun je naast het netwerk ook via een USB 
stick een printopdracht starten. 
Daarnaast is het slicen in Ultimaker Cura net 
iets anders bij de Ultimaker 3 als je met twee 
kleuren of materialen wilt printen. Je moet 
een paar extra stappen doen en dit is dus een 
klein beetje ingewikkelder.  

Kun je wat tips geven voor het ‘simpel’ 
gebruiken van Ultimaker Cura als je de 
Ultimaker Original+ en de Ultimaker 2+ 
gebruikt op school? 
Het slicen in Ultimaker Cura voor de Ultima-
ker Original+ en Ultimaker 2+ werkt eigenlijk 
hetzelfde.
Hierbij de stappen:
1.  Open het 3D model dat je wilt printen in 

Ultimaker Cura. Dit kun je doen door op 
de ‘Laad’ knop linksboven te klikken.

2.  Selecteer de configuratie waarmee je wilt 
printen. Zorg ervoor dat de juiste printer 
is geselecteerd en kies het materiaal 
waarmee je wilt printen. Voor sommige 
printers, zoals de Ultimaker 2+, is het ook 
mogelijk de ‘nozzle’ te kiezen. 

3.  Hierna kun je helemaal rechts in het 
scherm kiezen met welke instellingen 
je de print wilt maken. Je kunt hierbij de 
laaghoogte en hoeveelheid vulling aan-
passen, en kiezen of je een supportstruc-
tuur en met extra hechting aan de bouw-
plaat wilt printen. Als je een printer hebt 
die met twee verschillende materialen 
kan printen, bijvoorbeeld de Ultimaker 3, 
dan kun je hier ook aangeven met welk 
materiaal de supportstructuur geprint 
moet worden.

4.  Als alles goed is ingesteld kun je op ‘Sli-
cen’ klikken rechts onderin en zal Ultima-
ker Cura het printbestand voorbereiden. 
Je kunt dan ook zien hoe lang de print zal 
duren en hoeveel materiaal er nodig is.

5.  Voordat je gaat printen, is het aan te 
raden om eerst naar het ‘Voorbeeld’ te 
kijken. Hier kun je precies zien hoe het 
model geprint gaat worden en kun je als 
het nodig is nog dingen aanpassen. Als 
alles er goed uitziet, kun je het bestand 
opslaan en de 3D print starten.

Het voorbereiden van een print in Ultimaker 
Cura werkt hetzelfde voor alle Ultimaker 
3D-printers. De enige uitzondering hierop 
is het maken van een print in twee kleuren, 
zoals mogelijk is met de Ultimaker 3. In dit 
geval heb je twee aparte 3D-modelbestanden 
nodig, die in Ultimaker Cura kunnen worden 
samengevoegd. Als je wilt weten hoe dit 
werkt, kijk dan op www.ultimaker.com voor 
meer informatie.

Waarom zou een school in het voortgezet 
onderwij kiezen voor een Ultimaker 3 
i.p.v. een Ultimaker 2+?
Het grote verschil is dat de Ultimaker 3 met 
een netwerk kan verbinden en dat je met 
twee materialen tegelijkertijd kunt printen. 
Als je dat belangrijk vindt voor de projecten 
die je samen met de leerlingen gaat doen, 
bijvoorbeeld omdat het hele complexe vor-
men zijn, dan is de Ultimaker 3 natuurlijk een 
prachtige printer. Maar gaat het in jouw les 
meer om het leer- en ontwerpproces, dus om 
het laten bedenken van een nieuw product of 
het verbeteren van een bestaand product en 
laat je dit jouw leerlingen zelf ontwerpen in 
een 3D programma, dan volstaat een Ultima-
ker 2+ net zo goed.  

Als je gewend bent om met een 
 Ultimaker 2+ te werken en daarnaast 
ook een Ultimaker 3 wil aanschaffen, 
waar moet je dan in onderhoud en in het 
gebruik rekening mee houden?
Het onderhoud is redelijk hetzelfde voor deze 
printers. Het onderhoud van de assen is bij-
voorbeeld hetzelfde: ze moeten op dezelfde 
manier en met dezelfde frequentie onder-

houden worden. Het voornaamste 
verschil zit in het gebruik. De Ulti-
maker 2+ gebruikt de SD kaart om 
een print te starten; bij de Ultimaker 
3 kun je printen via het netwerk, en 
heb je NFC-detectie. Dit zorgt ervoor 
dat de materialen herkend worden en 
ook automatisch de juiste instellin-
gen worden gebruikt voor het mate-
riaal. Hierdoor biedt de Ultimaker 3 
meer een compleet ecosysteem, met 
integratie van de hardware, software, 
en materialen. Vooral in het bedrijfs-
leven wordt hier veel gebruik van 
gemaakt, omdat het snel en betrouw-

baar kunnen printen daar erg belangrijk is.
Daarnaast heeft de Ultimaker 3 ‘active 
leveling’. Dit houdt in dat het niveau van het 
bouwplatform op verschillende punten wordt 
gemeten, en de printer in de eerste paar 
lagen kan compenseren als het platform niet 
helemaal recht staat afgesteld. Hierdoor zal 
hij minder snel falen. De eerste lagen zijn 
immers cruciaal voor het eindresultaat.
Een ander verschil is dat de Ultimaker 3 ‘print 
cores’ gebruikt. Hierdoor kun je heel gemak-
kelijk de ‘nozzle’ in de printer wisselen. Bij de 
Ultimaker 2+ moet je de nozzle losschroeven 
als je deze wilt wisselen.

Heb je nog een leuke tip of een les idee 
dat je graag zou willen delen?
Wat ik zelf altijd interessant vind zijn vakover-
stijgende projecten. Dan ben je niet alleen 
met een klein onderdeel bezig, maar krijg je 
te maken met meerdere disciplines. Eigenlijk 
zoals het ook in het bedrijfsleven gaat; dat is 
interessant en heel erg leerzaam! Daarmee 
leer je extra veel over samenwerken, kun je 
van elkaar leren, en is het ook makkelijker 
om ingewikkelde stof te begrijpen, omdat het 
meteen toepasbaar is. En je kunt het ook nog 
eens tastbaar maken door het te 3D-printen. 
Een leuk voorbeeld is het project van de Sin-
gelier (3Dkanjers magazine, deel 2), waarbij 
een pootje werd geprint voor een gans die een 
pootje miste. Ik wou dat dit ook had gekund 
toen ik nog op school zat! F

http://www.ultimaker.com
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Tinkercad is een zeer toegankelijk 3D-tekenprogramma voor jong en 
oud. Gratis en Webbased. Heb je ooit een blokkendoos gehad? Dan ben 
je klaar voor Tinkercad. Leerlingen boven de 13 kunnen direct een gratis 
account aanmaken. Leerlingen onder de 13 hebben eerst toestemming 
van hun ouders/opvoeders nodig of ze kunnen inloggen met een 
speciale code die de leerkracht kan aanmaken in zijn/haar account.

Werken met 
Tinkercad

Tinkercad leer je gewoon door 
te doen, net zoals Minecraft. 
Zodra je Tinkercad voor het 
eerst start, staan er direct een 
aantal lessen voor je klaar. 
Leerkrachten betrokken bij 
een 3Dkanjers project vinden 
in onze speciale handreiking 
een aantal uitdagende 
opdrachten om leerlingen 
goed kennis te laten maken 
met Tinkercad. Op het Internet 
vind je ook een video met 
lesinstructie van 3Dkanjers: 
(qr-code boven) en is op onze 
website 3Dkanjers.nl een 
handige Tinkercad poster te 
downloaden. (qr-code onder)

11.  Een account aanmaken op Tinkercad
Heb je nog geen account op Tinkercad? Dan moet je deze eerst aanmaken. 
Ga naar www.tinkercad.com en klik op "Sign Up"
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZThVIbR4fTM
http://3dkanjers.nl/tips-voor-werken-met-tinkercad
http://www.tinkercad.com
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22.  Een nieuw ontwerp (design) aanmaken
Zit je nog in een "Les"? Klik dan eerst bovenaan het scherm op 
"Exit Lesson".
Je komt dan nu op een overzichtspagina met alle lessen en ont-
werpen.
Klik op "All designs" (1) en vervolgens op "Create new design" (2).

TIP: Als je later naar dit overzicht terug wilt, klik dan op het logo 
van Tinkercad linksboven op het scherm.

1.3 Je Account is nu aangemaakt.
Je hebt nu een account aangemaakt in Tinkercad en het pro-
gramma start direct met een "Les".
Als je alle lessen wilt volgen, klik dan op "Next" (1).
Als je direct zelf wilt tekenen, ga dan naar "Exit lesson" (2).

1.2 Voer je e-mailadres en wachtwoord in.
Voer de gevraagde gegevens in en klik vervolgens op 
 "Create Account".
 

1.1  Geef het land op (Netherlands) en je  geboortedatum.
Als je jonger bent dan 13 jaar, dan zal Tinkercad vragen om het 
e-mail adres van je ouders / opvoeders. Zij moeten dan eerst 
toestemming geven, voordat je zometeen kan inloggen met het 
account dat je nu gaat maken.
De leerkracht kan ook een speciale toegangscode voor leerlingen 
aanmaken. Hiermee krijgt de leerling volledig toegang tot Tin-
kercad en kan de leerkracht alle gemaakte modellen zien.
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3

3.3 Slimme hulpmiddelen
Er zijn nog 3 belangrijke hulpmiddelen die je kunnen helpen bij 
het maken van gave 3D-tekeningen.
1.  In het menu: "Adjust" vind je 2 opties. Optie "Align" helpt je 

om je objecten goed uit te lijnen. Optie "Mirror" helpt je bij het 
spiegelen van je object.

2.  Met Tinkercad kun je met bestaande 3D-objecten werken. Heb 
je een .stl bestand gedownload van het internet, dan kun je deze 
hier importeren.

3.  Soms heb je een vorm in gedachte en vind je deze niet binnen 
menu "Geometric". Kijk dan is naar de Shape Generators van 
Tinkercad of Community. Er gaat een wereld voor je open.

 

3.2 Objecten combineren
Je ziet hieronder 4 huisjes. Stap 1 tot en met 4 laten zien wat we 
hebben gedaan.
1.  Door drie vormen te combineren hebben we een huisje gemaakt 

met een schoorsteen.
2.  We hebben een vorm gekozen en geplaatst die we willen gaan 

gebruiken als "Gum"
3.  We maken de vorm doorzichtig door in de "Inspector" te klikken 

op "Hole".
4.  We drukken de "Shift" toets in op het toetsenbord en kiezen 

vervolgens het huisje en de vorm die we als "Gum" gebruiken en 
klikken vervolgens op "Group" bovenin het scherm.

3.1 Je eerste ontwerp
Open het menu: "Geometric" en sleep een aantal objecten naar je 
werkblad.
De vormen kun je met je muis verplaatsen en wijzigen.
1.  Door op het witte vierkantje te staan zie je de maat van het object in 

milimeters en kun je de grootte veranderen.
2.  Door op het zwarte vierkantje te staan zie je de maat van het object 

in milimeters en kun je ook de grootte veranderen.
3.  Door op het zwarte pijltje te staan zie je de hoogte van het object 

ten opzichte van het werkblad en kun je het object naar boven of 
onderen verplaatsen.

4.  Met de 3 pijltjes in de hoeken van het object kun je het object 
draaien.

5.  Met de inspector kun je de kleur van de objecten wijzigen. Met 
"Hole" maak je het object doorzichtig en wordt het een soort "gum". 

3. Uitleg werkblad Tinkercad
Dit is het werkblad waarop je 3D-ontwerpen kunt maken. 
1.  In menu "Design" vind je diverse opties om je ontwerp te beheren. 

Het submenu "Download for 3D Printing" heb je later nodig als je 
het ontwerp wilt 3D-printen.

2.  In menu "Edit" vind je 4 opties om onderdelen van je ontwerp te 
verwijderen, te kopiëren of te dupliceren.

3.  Met deze knoppen kun je het werkblad draaien en vergroten/ver-
kleinen. Dit kan ook met je rechtermuistoets.

4.  Deze menu's zijn open te klappen. Hieronder vind je allerlei 
vormen die je kunt gaan gebruiken om je ontwerp mee te maken. 
"Geometric" is de belangrijkste.

5.  Rechtsonder kun je de nauwkeurigheid instellen. Deze staat 
standaard op 1 milimeter.
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66. Tinkercad Keyboard Shortcuts
Keyboard Shortcuts. Altijd handig om in de buurt te hebben. 

TIP: Tinkercad is standaard in het Engels, maar je kunt ook 
Nederlands kiezen. Rechts onderaan de pagina vind je een taal-
knop waarmee je dit kunt doen.

 5.1 Je eigen ontwerp delen
Om je eigen ontwerp te delen, ga je eerst naar het design 
menu (Klik linksboven op het logo van Tinkercad).
1.  Zodra je op een design staat zie je een "wieltje" verschijnen 

met het woord "Actions". Klik hierop...
2.  En ga vervolgens naar "Properties"
3.  Er verschijnt een nieuwe scherm waar je de zichtbaarheid 

van je ontwerp (Visibility) kunt veranderen van "Private" 
(Privé) naar "Public" (Zichtbaar voor iedereen). In dit 
scherm kun je ook de naam van je ontwerp wijzigen.

4.  Klik vervolgens op "Save changes".
 

5.  Delen in de community van Tinkercad
Tinkercad heeft een community van gebruikers die hun ontwer-
pen vrij delen. Je mag hier natuurlijk gebruik van maken.
1.  Klik linksboven op het logo van Tinkercad en je komt op je 

projecten pagina.
2.  Geef een zoekterm (in het Engels) op en klik vervolgens op 

"Enter". Tinkercad gaat dan zoeken en geeft een overzicht. Heb 
je iets gevonden? Klik dan op het object.

3.  Er gaat een nieuw scherm open en klik vervolgens op "Copy 
& Tinker". Het object wordt nu gekopieerd naar jouw eigen 
account.

4.  Je object downloaden voor 3D-printen
Klaar met ontwerpen en wil je het ontwerp 3D-printen?
1.  Ga naar het menu: "Design"
2.  Ga naar het submenu: "Download for 3D Printing"
3.  Klik in het scherm "Download for 3D Printing" op .STL en 

sla deze op.
4.  Heb je meerdere objecten op je werkblad en daarvan wil je 

er maar één van 3D-printen. Selecteer dan het betreffende 
object op je werkblad en klik bij 4 het "vinkje" aan. Je .STL 
bestand kun je nu gaan importeren in Cura.
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De 3D-printer brengt 
nieuwe talenten bij 
kinderen boven 

AUTEUR: DIANE CEELEN, MANAGEMENTASSISTENT WERELDKIDZ, ZEIST

Kinderen kiezen steeds minder voor een technische opleiding. Dit kan in de nabije 
toekomst een negatieve invloed hebben op onze economie. Het is daarom belangrijk 
om kinderen nieuwsgierig en enthousiast te maken voor nieuwe technologieën en 
techniek. De 3D-printer kan een interessant middel zijn om techniek bij kinderen onder 
de aandacht te brengen. Met een 3D-printer kan je driedimensionale objecten printen op 
basis van een digitale bouwtekening. De objecten worden laagsgewijs opgebouwd met 
behulp van een techniek die rapid prototyping wordt genoemd. In theorie kan van elk 
gewenst object een gedetailleerde 3D-print worden gemaakt.
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De eerste kennismaking
Met het 3Dkanjers project hebben een aantal WereldKidz 
basisscholen kennis gemaakt met de techniek van het 
3D-printen. Zij hebben de printer als bouwpakket aange-
schaft. Met behulp van de bouwbeschrijving op de website 
hebben de leerlingen van WereldKidz Kievit, samen met 
een ouder, het apparaat gemonteerd. Om de kinderen 
enthousiast te houden mochten zij direct met de 3D-prin-
ter aan de slag gaan. Zij hebben ieder een sleutelhanger 
ontworpen met behulp van het 3D-tekenprogramma 
TinkerCad. De ontwerpen werden op een SD-kaartje gezet 
en dit werd in de 3D-printer gestopt. Nadat het programma 
op het apparaat was ingesteld konden de 
kinderen één voor één hun sleutelhan-
ger bij de printer ophalen. Hier was wel 
wat geduld voor nodig, want de printer 
deed ongeveer een half uur over één 
sleutelhanger. Deze timelapse laat een 
mooi resultaat zien.

De eerst projecten
Intussen is er op WereldKidz Pirapoleon een echt 3D-print-
project gestart. Een organisatie heeft de school gevraagd 
om een aandenken te maken voor een hardloopwedstrijd. 
Deze wedstrijd heeft 1000 deelnemers en dat betekent 

dat de leerlingen 1000! 3D-prints moeten maken. In over-
leg heeft iedere leerling een rol gekregen, van ontwer-
per tot calculator. Zo kan ieder kind met zijn of haar 
talent een bijdrage leveren aan het project. Een andere 
 WereldKidz-school is ook druk aan de slag gegaan met de 
3D-printer. Zij gaan deelnemen aan een lokale evenemen-
tenmarkt. De leerlingen demonstreren daar hoe de printer 
werkt en voor de bezoekers van de markt kunnen zij een 
sleutelhanger ontwerpen en printen.

Nieuwe talenten
Cognitieve vakken schuiven goed lerende kinderen naar 
voren. Het 3D-printen brengt ook kinderen met andere 
talenten in beeld. Sommigen werken handig met het 
tekenprogramma, maar zijn snel tevreden met het resul-
taat. Andere kinderen, waar je het soms niet van verwacht, 
zijn heel precies en werken een ontwerp tot in detail uit. 
De leerdoelen die de scholen aan de projecten verbinden 
zijn belangrijk voor ieder kind; dat maakt het interes-
sant en zinvol. Bovendien wordt er met de 3D-projecten 
geoefend met diverse competenties die nodig zijn voor 
de 21e eeuwse vaardigheden. De 3D-printer wordt door de 
WereldKidz scholen gezien als een waardevol leermiddel 
dat zoveel mogelijk wordt gebruikt. F
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3D-printen  
in groep 6

AUTEUR: LAURA BEEKMANS, LEERKRACHT GROEP 6C, OBS DICK BRUNA

Zo’n vier jaar geleden heb ik mijn eindonderzoek op de PABO gedaan over 
het gebruik van de 3D-printer in de klas in combinatie met ontwerpend leren. 
Vier jaar later sta ik fulltime voor een groep 6. Fulltime een klas draaien 
kost veel tijd en energie. Je moet aan veel dingen denken en wil het graag 
goed doen voor alle kinderen. Er is dan ook niet altijd tijd voor dingen zoals 
3D-printen. Toch probeer ik als leerkracht dit te verweven in het onderwijs 
dat ik geef. Door te leren ontwerpen worden de creatieve delen van het brein 
aangesproken en wordt dit een onderdeel van het creatieve vak.
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Startpunt
Wanneer ik begin van dit schooljaar tegen de leerlingen 
vertel over de 3D-printer zijn de kinderen meteen ontzet-
tend enthousiast. Wat is 3D eigenlijk en hoe werkt een 
3D-printer? Dit zijn onderwerpen die we vooraf met elkaar 
besproken hebben. Na het aanmaken van een individueel 
account op Tinkercad, een korte uitleg van het programma 
en de uitleg van de opdracht gingen de leerlingen aan de 
slag. De leerlingen hebben een sleutelhanger ontworpen 
met hun eigen naam erop of erin. De leerlingen hebben 
vooraf nagedacht over de maten van de sleutelhanger. 

Creatief proces
De leerlingen merken tijdens het ontwerpen dat het pro-
gramma vrij makkelijk te bedienen is. Wanneer een extra 
uitleg nodig was over het programma werd dit op het digi-
bord vertoond. De rest van de klas kon deze truc of handig-
heid dan zelf toepassen. Tijdens het ontwerpen kan er niets 
fout gaan. Ze zouden desnoods opnieuw moeten beginnen 
met het ontwerp, omdat het verloren is gegaan. Dit is 
helaas ook weleens gebeurd, maar de kinderen wisten zich 
dan te herpakken en het weer opnieuw te maken, want 

ze wisten dan al wel hoe het moest. De samenwerking zit 
ook verweven in het creatieve proces, want de kinderen 
helpen elkaar wanneer iets niet lukt.

Precisie
Tijdens het ontwerpen zie je dat er veel creatieve 
ontwerpen worden ontwikkeld. De creatieve 
kinderen komen met iets compleet anders dan 
de rest van de groep. Het is erg leuk om deze 
verschillen te zien. Als leerkracht merk ik dat het 
bij het ontwerpen van in dit geval een sleutelhanger 
om de precisie gaat. Wanneer twee delen 1 mm van elkaar 
af staan begrijpt de 3D-printer niet dat hij het aan elkaar 
moet printen. Het is daarom erg belangrijk dat de kinde-
ren alle hoeken van het ontwerp met precisie controleren. 
Ter controle keek ik aan het eind van het ontwerp naar alle 
zijdes om te kijken of alles goed aan elkaar zat. 
De laatste stap was het inladen van het ontwerp en het 
printen van alle sleutelhangers.

Het plezier en zelfvertrouwen wat de kinderen krijgen na 
het in ontvangst nemen van de sleutelhanger is erg mooi 
om te zien! Het besef dat ze dat helemaal zelf hebben 
ontworpen en vervolgens in eigen hand hebben. Daar doe 
je het voor als leerkracht! F
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Partner van 3Dkanjers leverancier van 3D-arrangementen,  
3D-printers en 3D-supplies www.heutink.nl
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Nieuwe technologieën en ontwikkelingen volgen elkaar in rap 
tempo op. Waar vandaag iedereen over praat, is morgen alweer 
oud nieuws. Hoe dan ook wordt de afstand tussen een idee en een 
product steeds kleiner. Leerlingen worden makers en docenten 
hun coaches. Moderne technologieen worden steeds goedkoper 
en voor een breder publiek beschikaar.

De toekomst begint vandaag

Vliegende start
Dat heeft ook zijn weerslag op de arbeids-
markt en daarmee op het onderwijs. De 
beroepen van straks bestaan voor een deel 
nu nog niet eens. Hoe weten we dan waar 
ons onderwijs aan moet voldoen? Wat 
moeten de leerlingen van nú leren om later 
een vliegende start te kunnen maken op 
de arbeidsmarkt? Welke kennis en vaar-
digheden hebben zij nodig om optimaal te 
kunnen functioneren in de samenleving 
van de toekomst? Door te vertrouwen op 
het onderwijs van nu en tegelijkertijd niet 
bang te zijn voor nieuwe dingen, denken 
wij. Want of we nu willen of niet, het onder-
wijs is en blijft volop in beweging.

Maken is een emotie
Een recente ontwikkeling is het maak-
onderwijs. Nogal een breed begrip. En is 
maken wel zo nieuw? Eigenlijk niet natuur-
lijk. Maar de wijze waaróp we maken en de 
rol van leerling en leerkracht zijn dat wel. 
Voorop staat dat maken een emotie is. Je 
kunt er veel in kwijt en op de automatische 
piloot een stappenplan volgen levert vaak 
geen bevredigend resultaat op. Het is juist 
de weg naar het uiteindelijke resultaat 
toe waar de meeste voldoening uit wordt 
gehaald. Én waar de meeste leermomen-
ten, vaak spontaan, ontstaan.

Maakonderwijs op de kaart
FabLabs en Makerspaces, werkplaatsen 
waar je eigen ideeën kunt realiseren door 
computergestuurde machines, schieten 
als paddenstoelen uit de grond. Op steeds 
meer plekken in Nederland zien we dat op 
eigen initiatief en vanuit een voortrekkers-
rol de maakbeweging en scholen samen-
werken om het onderwijs te vernieuwen. 
En het internet barst inmiddels van de 
maakideeën voor kinderen en jongeren. 
Kortom: maakonderwijs is hot!

Een beroep op creativiteit en 
denkvaardigheid
Door onderzoekend en ontwerpend leren 
ontwikkelen leerlingen competenties die 
samenhangen met de wetenschappelijke 
manier van werken of met het werken als 
ontwerper. Deze manier van leren daagt 
leerlingen uit en doet een beroep op hun 
creativiteit en denkvaardigheden. Er is veel 
ruimte voor verwondering en eigen vragen 
waardoor de leerlingen de kennisinhoud 
veel beter opnemen en onthouden. Ook 
oefenen ze belangrijke procesvaardigheden 
zoals problemen oplossen en vragen stel-
len. Allemaal vaardigheden die belangrijk 
zijn voor de beroepen van de toekomst.
‘Onderzoekend, samenwerkend en contex-
trijk leren hebben een positieve invloed. 
Jongens én meisjes hebben meer zin in 
bètavakken.’ F

WHAT I HEAR I FORGET WHAT I SEE 
I REMEMBER WHAT I DO I UNDERSTAND

Confucius
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Fusion 360, perfect 
voor het VMBO

Gaaf een 3D-printer in je klas! En nu? Tijd om producten te bedenken en ontwerpen, 
zodat de printer niet stilstaat, maar zoveel mogelijk uren maakt. Hiervoor heb je dus 

ontwerpsoftware nodig. De eerste stap kan je prima zetten met Doodle3D of Tinkercad. 
Heel creatief en intuïtief. In een handomdraai print je jouw 3D-objecten. Als je vervolgens 

echt iets bruikbaars wilt maken, dan heb je wel iets meer nodig. In dit artikel  vertellen we je 
over het nieuwe paradepaard van softwareontwikkelaar Autodesk, het programma:  

Fusion 360. Fusion 360 is voor iedereen, zowel voor de leek als de professional. 
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Fusion 360 is laagdrempelig, 
betaalbaar en volledig
De conventionele programma’s van Auto-
desk, zoals Autocad en Inventor zijn com-
plexe programma’s vol commando’s waar 
de leek nog nooit van heeft gehoord. Om 
met zo’n programma te kunnen werken 
moet een gebruiker vele uren gestudeerd 
hebben. De conventionele software is 
geschikt voor serieuze industrie en vaak 
kostbaar. Dit is in groot contrast met het 
nieuwe programma Fusion 360. Het is voor 
veel doelgroepen gratis en voor professio-
nele bedrijven blijft het betaalbaar. Binnen 
een mum van tijd maak ook jij bruikbare 
producten met gedetailleerde afmetingen.
Fusion 360 is een licht gewicht hybride 
programma. Dat het hybride is slaat erop 
dat het half cloudbased is en half op de 
computer werkt. Alle projecten waar je aan 
werkt worden online opgeslagen, in plaats 
van op je PC. Je hebt ook geen supercom-
puter nodig om ermee te werken. Zware 
taken, zoals renderen (het maken van een 
fotorealistische afbeelding) laat je gewoon 
uitvoeren in de cloud, bij een datacenter 
van Autodesk. Het enige dat je nodig hebt 
is een Fusion 360 account, een computer 
met internet en een goede muis.
Fusion 360 werkt snel en licht. Het geeft de 
producten heel realistisch weer. Als gebrui-
ker heb je echt het idee dat je het product 
voor je hebt. En je hebt zelf de keuze hoe 
je te werkt gaat. Ontwerp een werktuig-
bouwkundig product, netjes en precies. Of 
ga intuïtief te werk als een kunstenaar en 

kneed je product langzaam tot waar je het 
wilt hebben. 
Fusion 360 biedt een makkelijke inter-
face, waarmee je start zonder dat je ervoor 
geleerd hoeft te hebben. Als je een inten-
sieve gebruiker bent, kom je steeds nieuwe 
dingen tegen en kun je steeds meer uit het 
programma halen. Als je eerder CAD-soft-
ware hebt gebruikt dan vind je de bekende 
mogelijkheden ook in Fusion 360. Hiermee 
biedt Fusion 360 voor iedereen een moge-
lijkheid tot ontwerpen. Of je nou snel iets 
simpels wilt maken of dat je de grenzen van 
het programma opzoekt.

Fusion 360 is een heel compleet pro-
gramma. Bij andere programma’s moet je 
vaak extra modules kopen en installeren, 
bijvoorbeeld om je 3D-ontwerp ook te kun-
nen maken. Bij Fusion 360 zit dat allemaal 
in één programma. Met Fusion 360 begin 
je te schetsen. Van je schets maak je een 
3D-model (zie foto’s). Van het 3D-ontwerp 
maak je een tekening en met een druk op 
de knop stuur je het naar een 3D-printer. 
Het model kun je zelfs volledig klaarmaken 
om een productie opdracht naar een CnC 
machine te sturen. Dat is een computerge-
stuurde machine die kan zagen en frezen 
volgens het ontwerp dat je hebt aangele-
verd. 

Het is zelfs mogelijk krachten en ther-
modynamische situaties na te bootsen, 
zodat je kunt testen of je ontwerp goed 
is. Voorheen was dit alleen mogelijk voor 
een select groepje hooggeleerden met een 
zeer hoog budget voor software. Met de 
komst van Fusion 360 is het mogelijk dat 
iedereen, dus ook middelbare scholieren, 
dit doen.

PRODUCT 
DEVELOPMENT  
HAS CHANGED.  

SO SHOULD  
THE TOOLS.

“
”

Fusion is gratis voor het 
onderwijs
Iedereen kan Fusion 360 dertig dagen 
gratis proberen. Daarna blijft het geheel 
gratis voor het onderwijs en voor hobbyis-
ten. Zelfs voor bedrijven zijn er goedkope 
oplossingen. 

Cursussen voor Fusion 360
Om een goede start te maken zijn online 
video’s beschikbaar. Wil je liever door een 
professional op weg geholpen worden? 
Volg dan een cursus. 3Dkanjers biedt trai-
ningen voor leerkrachten in het VMBO aan 
in samenwerking met CAD & Company. F

In het vernieuwde VMBO-programma 
is 3D-printen een examenonderdeel. 
Bijvoorbeeld voor het profielvak produ-
ceren, installeren en energie (PIE) als het 
profielvak dienstverlening en producten 
(D&P) staat in het eindexamen een aantal 
deeltaken rondom 3D-printen. Bij PIE 
dienen de leerlingen een ontwerp van een 
product te maken met behulp van 2D en 
3D CAD-software en de uitvoering voor 
te bereiden. Bij D&P dienen de leerlingen 
een ontwerp en een product te beoorde-
len, te ontwerpen, te tekenen en te printen 
in 2D en 3D. Vanuit 3Dkanjers hebben we 
inmiddels meer dan 5 jaar ervaring met 
3D-printen in het VMBO en kunnen vanuit 
de praktijk leerkrachten goed adviseren 
over de te maken keuzes.
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Hoge kwaliteit printer
Al vijf jaar lang maken 3Dkanjers en de Rolf groep zich 
hard om leerlingen op een leuke manier kennis te laten 
maken met wetenschap en techniek. 3D-printers zijn hier 
het ideale hulpmiddel bij. Deze zijn niet te vergelijken met 
printers uit reguliere elektronicawinkels, maar speciaal 
voor deze doelgroep ontworpen. “Tientallen leerlingen 
werken dagelijks met de printer en het apparaat moet dus 
wel tegen een stootje kunnen. Zo zijn onze printers vele 
malen steviger en makkelijk te onderhouden.” 
 
Korte lijntjes
Loopt de 3D-printer toch wat deukjes op, dan zorgen de 
korte lijntjes tussen de Rolf groep en 3Dkanjers voor een 
snelle oplossing. Peter Bos legt uit: “Als ik langs scholen ga 
en zie dat er onderhoud nodig is, bel ik Jos op. Hij handelt 
direct. Onze snelle en klantgerichte service en de hoge 
kwaliteit printers van 3Dkanjers maken het tot een ideale 
combinatie. Het is een sterke samenwerking waar onder-
wijsinstellingen van profiteren.”  
 

Vraag het de expert

Leerlingen maken 
door 3D-printen 
kennis met techniek
Hoe kan 3D-printen zorgen voor meer aanmeldingen voor technische studies?
Technologie is al lang niet meer weg te denken en speelt een steeds belangrijkere rol in 
ons leven. Het aantal technische banen neemt dan ook in rap tempo toe, maar zolang 
leerlingen niet voor deze studierichting kiezen, blijven veel van deze functies vacant. 
“3D-printen is een mooi instrument om basisschoolleerlingen spelenderwijs te leren 
over deze tak van sport, en zo interesse voor de sector te wekken”, vertellen Jos Kos, 
eigenaar van 3Dkanjers, en Peter Bos, accountmanager bij de Rolf groep. 

SAMENWERKING 
DE ROLF GROEP 
EN 3DKANJERS 
De Rolf groep zocht vijf jaar geleden al naar manieren om meer weten-
schap en techniek in het primaire onderwijs te krijgen. 3Dkanjers wist hoe, 
maar miste een partner om hun 3D-printer met lesmateriaal bij onderwijs-
instellingen te krijgen. De twee kwamen in contact en het bleek een match 
made in heaven. Tot op de dag van vandaag werpt de samenwerking zijn 
vruchten af. 

PETER BOS, 

ACCOUNTMANAGER 

BIJ DE ROLF GROEP
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Met een 3D-printer en bijpassend lesmateriaal: 
• maken leerlingen spelenderwijs kennis met techniek
• behandel je meerdere leerdoelen
• kiezen meer leerlingen voor een technische studie

Direct aan de slag
Leerlingen zetten de 3D-printer zelf in elkaar. “Ze zijn zo 
vanaf het eerste moment bezig met techniek”, aldus Jos. 
“Het is natuurlijk ontzettend leuk om direct de handen uit 
de mouwen te steken.” Als de printer eenmaal af is, begint 
het echte werk pas. “Dan is het zaak om de nieuwsgierig-
heid van leerlingen te blijven wekken. Een vrijheidsbeeld 
printen is leuk, maar daarna is het ‘nieuwe’ er al snel van 
af.” 
 
Lesmateriaal
Daarom vertaalt het op maat gemaakte lesmateriaal de 
theorie naar de praktijk. Leerlingen gaan zelf aan de slag 
met creatieve opdrachten. “We vragen hen bijvoorbeeld 
om met de 3D-printer een maquette te maken van hun 
school. Zo leren ze zonder dat ze het doorhebben meer 
over schalen, meten en ontwerpen,” legt Jos uit. “Natuurlijk 
zouden ze dit ook op papier kunnen doen, maar door het 
zelf te doen blijft de leerstof veel beter hangen.”
 
Verplicht onderdeel onderwijs
Waar leerlingen op spelenderwijs leren, biedt het leer-
krachten een perfecte invulling aan wetenschap en 
techniek op het primaire onderwijs. Peter: “Vanaf 2020 is 
wetenschap en techniek een verplicht onderdeel op het 
basisonderwijs. Met dit pakket voldoet het lesprogramma 
direct aan de nieuwe eisen.” F
 
 
 

JOS KOS, EIGENAAR 

VAN 3DKANJERS
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Interview John Kavanagh, Directeur Dremel, Robert Bosch Tool Corporation

De ambities van Dremel 
in het onderwijs

klantgericht en willen we dus mee blijven ontwikkelen om 
klanten te blijven helpen om inspirerende en impactvolle 
projecten te creëren. 3D-printers en andere digitale tools 
bieden de unieke mogelijkheid om complexe en gede-
tailleerde projecten te creëren die ofwel te moeilijk zijn of 
waarbij het te lang zou duren om ze met de hand te maken. 

Wat is volgens u de rol van het onderwijs in het stimuleren 
van zelfexpressie en creativiteit bij kinderen en hoe onder-
steunt Dremel dat? 
Creativiteit is een essentiële vaardigheid die elke leerling 
zou moeten ontwikkelen gedurende zijn of haar oplei-
ding. De wereld verandert momenteel sneller dan ooit 
tevoren en het is cruciaal voor leerlingen om creatief te 
leren denken in deze omgeving. We mogen ook zeker de 
rol van het onderwijs als onderdeel in de ontwikkeling van 
de eigen identiteit van een leerling niet vergeten. Mensen 
kansen bieden, begint met hen de mogelijkheid te geven 
om zichzelf uit te drukken en met 3D-printen of zelfs met 
de Dremel roterende multitools, geven we ‘makers’ overal 
ter wereld de kans om hun uniekheid te gebruiken en 
hun  creativiteit uit te drukken. Bij Dremel geloven we dat 
 cre ativiteit en empowerment heel belangrijk zijn in het ver-
trouwen en in het gevoel van eigenwaarde van een kind. 

Ziet u gelijkenissen en/of verschillen tussen de V.S. en 
Europa in het gebruik van nieuwe digitale tools zoals 
3D-printers op school? 
Of je nu digitale tools gebruikt in de V.S. of in Europa, het 
doel blijft hetzelfde: de volgende generatie vernieuwers 
inspireren en activeren. Dat is niet alleen zo voor Ameri-
kaanse en Europese leerlingen en studenten, maar voor 
elke leerling ter wereld. Die potentiële positieve impact is 
wat Dremel net zo fantastisch maakt, en waarom we steeds 

We kennen Dremel allemaal van de uitgebreide lijn aan 
veelzijdige en eenvoudig te gebruiken gereedschappen. 
Daarnaast lanceerde Dremel in 2014 3D-printers en 
recent een laser cutter onder de naam Dremel DigiLab. 
Wat is uw visie achter het ondersteunen van makers over 
de hele wereld met deze nieuwe digitale tools en waarom 

bent u ervan overtuigd dat 3D-printers essentieel 
zijn voor de creatieve gemeenschap?

De afgelopen 85 jaar hebben makers overal 
ter wereld op Dremel vertrouwd om hen in 
staat te stellen betekenisvolle projecten te 
creëren. We zijn nog steeds toonaange-
vend in de wereld van de makers en we 
streven ernaar om producten en dien-

sten te ontwikkelen die de maakgemeen-
schap helpt bij het ‘maken’. De techno-

logie is gedurende de afgelopen 20 jaar 
erg snel vooruitgegaan en makers 

zijn zich meer en meer 
op digitale creatie 

gaan richten. 
Als bedrijf 
zijn wij erg 

3Dkanjers is continu op zoek naar goede en betrouwbare fabrikanten en leveranciers van 3D-printers 
(en accessoires) die het stimuleren van toekomst gericht onderwijs hoog in het vaandel hebben staan 
en daardoor ook zorgdragen voor het leveren en ondersteunen van kwalitatief goede 3D-printers, 
geschikt voor het onderwijs. Sinds 2018 werken wij ook nauw samen met Dremel, onderdeel van de 
Bosch Groep. Wij hebben John Kavanagh, directeur van Dremel, onder meer gevraagd wat zijn visie is 
op 3D-printen in het onderwijs en hoe Dremel hierbij kan ondersteunen.
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digitale tools blijven ontwikkelen die leerlingen inspireren 
en activeren. 

Er is een grote uitdaging met betrekking tot het aantal en 
de verscheidenheid aan leerlingen die voor STEM-vakken 
kiezen op school. Hoe kan 3D-printen bijvoorbeeld het 
aantal leerlingen die een STEM-carrière zou overwegen 
vergroten? 
Er is momenteel een groot verschil tussen het aantal op 
STEM-gebaseerde banen op de markt en het aantal leerlin-
gen die een dergelijke studie kiezen. STEM heeft vanouds 
altijd een gebrek aan diversiteit gehad en maar weinig 
studenten die erin geïnteresseerd waren. We moeten er 
dus voor zorgen dat STEM leuker wordt en meer leerlingen 
stimuleert om een STEM-richting te kiezen. Naast het ont-
wikkelen van tastbare en levensechte vaardigheden, zorgt 
3D-printen ervoor dat leerlingen op een onvergetelijke en 
leuke manier de eerste stappen in STEM zetten. Ik kan het 
ten zeerste aanbevelen om eens te kijken hoe leerlingen 
voor de allereerste keer 3D-printen. Hun ogen lichten 
meer dan ooit op en hun geboeidheid in het proces is bijna 
“magisch”.  

Er zijn verschillende merken van 3D-printers op de markt. 
Wat maakt Dremel anders en waarom zijn de Dremel 
3D-printers de beste keuze voor scholen? 
Er zijn veel verschillende merken op de markt, maar wij 
denken dat er geen enkel merk de operationele ervaring 
en de klantenservice biedt die Dremel biedt. Als onder-
deel van de Bosch Groep, hebben onze ingenieurs een lijn 
3D-printers gemaakt die standhoudt in de moeilijkste 
omstandigheden, hun betrouwbaarheid behoudt en tege-
lijk ook veilig genoeg is voor gebruik op school. Bovendien 
hebben we onze 3D-printers heel erg eenvoudig gemaakt 
om te gebruiken en om te implementeren in de klas. Het 
duurt namelijk nog geen 15 minuten om je eerste 3D-print 
te starten. Zoals eerder vermeld, mogen we ook zeker 
de klantenservice niet vergeten die uniek is bij Dremel. 
Wanneer er problemen zouden zijn, mag je gerust zijn dat 
je werkt met een bedrijf dat dit al tientallen jaren doet.  

We zijn erg trots dat onze 3D-printers prijzen winnen over 
de hele wereld. In de V.S en in het V.K. heeft PC Mag onze 
3D45 verkozen tot beste 3D-printer in zijn categorie; de 
lezers van T.H.E. Journal, gericht op het onderwijs, stem-
den ons al tot “Beste Educatieve Technologie” (“Best of Ed 

Tech”) binnen de Reader’s Choice Awards 2018 en in Duits-
land, vernoemden de technische experts van het gerenom-
meerde CHIP magazine de Dremel 3D45 tot de op één na 
beste desktop 3D-printer op de markt dankzij zijn features 
en prijs-kwaliteitverhouding. 

De Dremel DigiLab printers zijn special ontwikkeld met 
het oog op leerlingen. Ze combineren gebruiksgemak en 
betrouwbaarheid met de capaciteit om geavanceerde 
ontwerpen te produceren tegen een prijs die betaalbaar is 
voor scholen. Maar, er kan nog steeds iets misgaan met de 
3D-printer. Welke services biedt Dremel nadat de school 
een 3D-printer gekocht heeft? 
De school kan rekenen op een garantie van 2 jaar en het 
advies van de Dremel klantendienst wanneer er vragen zijn 
over hardware en software. In combinatie met de gere-
gelde updates van de firmware en software en de onderde-
len service, behoudt Dremel de kwaliteit van de 3D-printer. 
Daarnaast is 3Dkanjers de juiste partner om scholen verder 
te begeleiden voor een succesvolle implementatie van 
3D-printer voor de lange termijn en om leerlingen en leer-
krachten op de juiste manier te stimuleren. 

Dremel koos 3Dkanjers als hun Dremel DigiLab provider 
voor het onderwijs in Nederland. Waarom ondersteunt 
Dremel 3Dkanjers in Nederland? 
3Dkanjers biedt duurzame leeroplossingen voor het Neder-
landse onderwijs. Additive manufacturing, ook wel gekend 
als 3D-printen, is en wordt in de toekomst nog meer de 
standaard productiemethode. 3Dkanjers biedt scholen 
in Nederland de nodige ondersteuning om 3D-printen te 
introduceren en de leerlingen zo naar een hoger niveau te 
brengen. Hun reputatie wat betreft service, ondersteuning 
en oplossingen stemt overeen met die van het Dremel Digi-
Lab merk wat betekent dat de gebruikers van de Dremel 
DigiLab 3D-printers zeker kunnen zijn dat ze investeren in 
de juiste partner, net als wij. F



Freek van Iersel, leerkracht op De Singelier in Diever. “Een prachtig proces waarbij 
kinderen veel leren door te ontdekken, trial & error. Deze pragmatische aanpak heeft de 
kinderen ruimte gegeven om te creëren, deze creaties uit te werken tot prototypes en 
vervolgens na eventuele aanpassingen definitief te vervaardigen. 

Het heeft vaak fout mogen gaan en dat dit mag en er zelfs bij hoort 
is voor kinderen een eye-opener geweest. Leuk om te noemen is dat 

dit project ook opgemerkt is door Ultimaker en het graag heeft willen 
gebruiken ter promotie van het gebruik van 3D-printers in het onder-
wijs, in de vorm van een filmpje.

Wat is een waterraket?
Een waterraket is een raket gemaakt van 
een plastic fles (PET-fles) dat wordt voort-
gestuwd door water. Door de fles te vullen 
met water en daarna lucht er in te pompen, 
schiet de fles omhoog.

Er zijn verschillende manieren om een 
waterraket te bouwen en af te schieten. 
Heel simpel met een kurk, ventiel en een 
fietspomp tot vrij moeilijk met een speciaal 
afschietmechanisme en een parachute.

Het is niet alleen gaaf!
Het afschieten van een waterraket is super 
gaaf om te doen. Het wereldhoogterecord 
staat op meer dan 600 meter, maar dat ga 
je waarschijnlijk niet halen. Je kunt wel 
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Waterraket

proberen om zo hoog mogelijk te komen! Het is dan wel belangrijk 
om te weten hoe een echte raket precies werkt en wat je hiervan kunt 
toepassen op je eigen waterraket.
Hoe moeten bijvoorbeeld de vleugels eruit zien en waar moeten ze 
precies zitten? Moet de neuskegel spits zijn of juist lijken op een halve 
bol? Is je raket wel goed in balans?

3Dkanjers Waterraket
3Dkanjers heeft een leskaart een aantal ideeën om een super gave 

waterraket te bouwen met behulp van de 3D-printer. Van makkelijk 
tot redelijk moeilijk. Onze eigen 3Dkanjers waterraket gebruiken 

we hierbij als voorbeeld. Deze is te downloaden op youmagine.

Lesidee

http://www.youtube.com/watch?v=ME34pUk-tfs
https://www.youmagine.com/designs/3dkanjers-waterraket-water-rocket


3Dkanjers webshop

3D-arrangementen

Add-ons

Filament

Onderdelen

W
orkshops en trainingen

3Dkanjers.nl/store

3D-printers



3Dkanjers.nl
info@3Dkanjers.nl

Help de wereld een handje –  
Enabling the Future
e-NABLE is een wereldwijd netwerk van 
vrijwilligers die met hun 3D-printers en 
designvaardigheden gratis 3D-geprinte 
handprothesen maken. Meer dan 5000 
prothesen, met name voor kinderen, zijn 
sinds 2013 vervaardigd. Wereldwijd zijn 
er in meer dan 100 landen zogeheten 
‘chapters’ en zo ook in Nederland. 
Doe mee of ondersteun e-NABLE.

www.enablenederland.nl

Talentontwikkeling door wetenschap en techniek
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http://www.enablenederland.nl
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ctrl

← ↑

← ↑

Verschuif object(en) langs X/Y-asof of of

↑

↑

+ of Verschuif object(en) langs Z-as

Alt
druk op linkermuisknop 
en dan schuiven Dupliceer object(en)

shift +
selecteer met muis een 
object en druk op 
linkermuisknop

Selecteer meerdere objecten

Alt +
ga naar een zijgreep, 
druk op linkermuisknop 
en dan schuiven

Schalen (1 dimensionaal)

Alt +
ga naar een hoekgreep, 
druk op linkermuisknop en 
dan schuiven

Schalen (2 dimensionaal)

shift +
ga naar een hoekgreep, 
druk op linkermuisknop en 
dan schuiven

Schalen (3 dimensionaal)

shift + druk op rechtermuisknop 
en dan schuiven Verschuif werkblad

druk op rechtermuisknop en dan schuiven Draai werkblad

selecteer met muis een object, druk op 
linkermuisknop en dan schuiven Verschuif object(en)

draaien aan muiswiel Vergroot / Verklein werkblad

ctrl C+ Kopieer object(en)

ctrl V+ Plak object(en)

ctrl Z+ Ongedaan maken

ctrl G+ Groepeer objecten

Del Verwijder object(en)

F Passend in scherm

Werk slimmer met muis en toetsenbord Tinkercad Tips
Tinkercad leer je door te doen 
en door samen te werken.
Begin eerst met een klein 
ontwerp om de mogelijkheden 
van Tinkercad te ontdekken.
Teken ook een keer iets na, dan 
leer je Tinkercad pas heel goed 
kennen.
Met ‘Shape Generators’ bouw je 
de meest moeilijke vormen.
In de community van Tinkercad 
staan veel ontwerpen van 
andere gebruikers. Deze mag je 
hergebruiken (Copy & Tinker).
Tinkercad werkt (nog) niet op 
een iPad.
Wat je bedenkt, kan je maken!

Minimaal 0.8 mm 
dikte voor details.

Minimaal 1 mm 
dikte en diepte.

Geen support nodig 
bij > 45 graden.

Minimaal 1 mm voor 
gesloten wanden.

Minimaal 2 mm voor 
open wanden.

Afstand overbrugging 
mogelijk < 70 mm.

Ontwerptips voor de 3D-printer

www.3Dkanjers.nl
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ctrl

← ↑

← ↑

Verschuif object(en) langs X/Y-asof of of

↑

↑

+ of Verschuif object(en) langs Z-as

Alt
druk op linkermuisknop 
en dan schuiven Dupliceer object(en)

shift +
selecteer met muis een 
object en druk op 
linkermuisknop

Selecteer meerdere objecten

Alt +
ga naar een zijgreep, 
druk op linkermuisknop 
en dan schuiven

Schalen (1 dimensionaal)

Alt +
ga naar een hoekgreep, 
druk op linkermuisknop en 
dan schuiven

Schalen (2 dimensionaal)

shift +
ga naar een hoekgreep, 
druk op linkermuisknop en 
dan schuiven

Schalen (3 dimensionaal)

shift + druk op rechtermuisknop 
en dan schuiven Verschuif werkblad

druk op rechtermuisknop en dan schuiven Draai werkblad

selecteer met muis een object, druk op 
linkermuisknop en dan schuiven Verschuif object(en)

draaien aan muiswiel Vergroot / Verklein werkblad

ctrl C+ Kopieer object(en)

ctrl V+ Plak object(en)

ctrl Z+ Ongedaan maken

ctrl G+ Groepeer objecten

Del Verwijder object(en)

F Passend in scherm

Werk slimmer met muis en toetsenbord Tinkercad Tips
Tinkercad leer je door te doen 
en door samen te werken.
Begin eerst met een klein 
ontwerp om de mogelijkheden 
van Tinkercad te ontdekken.
Teken ook een keer iets na, dan 
leer je Tinkercad pas heel goed 
kennen.
Met ‘Shape Generators’ bouw je 
de meest moeilijke vormen.
In de community van Tinkercad 
staan veel ontwerpen van 
andere gebruikers. Deze mag je 
hergebruiken (Copy & Tinker).
Tinkercad werkt (nog) niet op 
een iPad.
Wat je bedenkt, kan je maken!

Minimaal 0.8 mm 
dikte voor details.

Minimaal 1 mm 
dikte en diepte.

Geen support nodig 
bij > 45 graden.

Minimaal 1 mm voor 
gesloten wanden.

Minimaal 2 mm voor 
open wanden.

Afstand overbrugging 
mogelijk < 70 mm.

Ontwerptips voor de 3D-printer

www.3Dkanjers.nl
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