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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. Speciaal voor mensen 
uit achtergestelde bevolkingsgroepen over 
de hele wereld. Meer dan 1500 prothesen, 
met name voor kinderen, zijn sinds 2013 
vervaardigd. Doe mee of ondersteun e-NABLE. 

enablingthefuture.org
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Waarom 3D-printen met leerlingen in de klas? Wat is 
de meerwaarde en hoe kan ik dit het beste aanpakken? 
Op veel scholen, zowel in het primair onderwijs als in 
het voortgezet onderwijs, spelen deze vragen. Wij van 
3Dkanjers krijgen dagelijks veel verzoeken om uitleg te 
komen geven over 3D-printen met leerlingen en hoe 
wij hier samen met de scholen invulling aan geven.

Inmiddels zijn we met de 3Dkanjers Experience op meer dan 200 scholen actief.
Wij vinden nu de tijd rijp om de ervaringen die wij hebben opgedaan met je te delen. Niet alleen over 
de inzet van de 3D-printer in het klaslokaal, maar ook over wat 3D-printen nu precies is, waar het 
vandaan komt, welk materiaal er gebruikt wordt en tops & tips in het gebruik. We merken namelijk 
dat hierover nog weinig kennis op de scholen aanwezig is.

De 3Dkanjers Experience is in essentie een ontdekkingsreis door de wereld van 3D-printen. Leerlingen 
bouwen samen hun eigen 3D-printer en leren hier vervolgens zelf mee te werken. Zo ontdekken ze 
niet alleen hoe het werkt, maar ook waarom het zo werkt. Dat vraagt om een nieuwsgierige, onderzoe-
kende en probleemoplossende houding. Een echte uitdaging dus. De 3Dkanjers Experience is ook een 
reis voor de betrokken leerkrachten. Zij ervaren wat het vraagt om invulling te geven aan leerprocessen 
waarbij onderzoekend en ontwerpend leren centraal staan. 

De 3Dkanjers Experience is een zeer goede inspirator voor meer techniek en wetenschap in het onder-
wijs. Maar, hoe kan je in de klas het onderwerp wetenschap en techniek leuk en uitdagend maken? 
Op welke manier wek je de interesse van leerlingen en stimuleer je tegelijkertijd de ontwikkeling van 
specifieke vaardigheden? 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 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.

3Dkanjers werkt nauw samen met Ultimaker, de Rolf groep, OinO-Advies en Innofil3D om het tech-
niekonderwijs in Nederland een forse impuls te geven. Wij hebben deze partijen en een groot aantal 
betrokkenen in onze 3Dkanjersprojecten gevraagd om, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, hun 
visie op 3D-printen in het onderwijs in dit magazine te verwoorden. Wij hebben natuurlijk ook een 
aantal leerkrachten en schooldirecteuren gevraagd hun ervaringen, die ze tot nu toe hebben opgedaan, 
aan het papier toe te vertrouwen. Dit heeft, naar onze mening, een kleurrijk magazine opgeleverd dat 
zowel interessant is voor leerkrachten en schooldirecties als voor beleidsmakers en meemakers die 
‘maken’ in het onderwijs een warm hart dragen.

Wij wensen je veel inspiratie.

Remco Liefting en Jos Kok, initiatiefnemers 3Dkanjers

DE 3DKANJERS 
EXPERIENCE IS 

IN ESSENTIE EEN 
ONTDEKKINGSREIS 

DOOR DE WERELD 
VAN 3D-PRINTEN

53DKANJERS



Met 
de 3D-
 printer 
     meteen 
            al uit de 
                  brand: met      
                       de vaatwasser
                            niets meer 
                               aan de hand

WILLEM RIEMERSMA LEERKRACHT 
CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE WEL 
IN BROEKSTERWÂLD
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Tot zijn verrassing kreeg bouwouder Tjalling Elzinga in een bijeenkomst van de kinderen van groep 7 en 8 

als trotse bouwers van de 3D-printer met bouwouders, leerkrachten, de wethouder, Remco Liefting van 

3Dkanjers en natuurlijk de pers, tijdens de officiële presentatie het eerste officiële product van de 3D-printer 

overhandigd. 

Tjalling is technicus van beroep, maar de 3D-printer was 
voor hem nieuw en dus was hij vanaf het begin uitermate 
gemotiveerd om mee te doen als één van de ondersteuners 
van de bouwgroepen. Zijn vrouw trouwens niet minder, ook 
zij was als bouwouder van de partij - samen met nog een 
moeder een goed voorbeeld voor de meiden!

Net toen de 3D-printer klaar en gecontroleerd was, brak er 
thuis een klein onderdeel van de vaatwasser. Geen nood, 
Tjalling ging spoorslags naar school en met een zelfge-

Werken met 3D-printertechnologie is niet alleen van belang voor 
toekomstige ingenieurs onder basisschoolleerlingen, maar voor iedereen.

kozen programma aan de slag. Alle gegevens eenmaal inge-
voerd, lukte het met dit programma toch maar niet om het 
te printen. Dus helaas onverrichterzake naar huis, de vaat 
moest maar met de hand gedaan. 
Mijn collega Ate Tjeerdsma van groep 8 kwam achter dit 
onvoltooide, letterlijke proefwerk en zorgde met het goede 
programma voor een picobello printstuk. Tjalling (links op 
de foto hiernaast) nam het op 30 juni met een brede smile 
van Ate in ontvangst. Ate zei er voor de goede orde wel even 
bij dat over de kosten nog moest worden gepraat. Met een 
nog bredere smile nam Tjalling dit overduidelijk met een 
korreltje zout. Toch, maar even afwachten…..

Waarom begonnen aan het 3D-printerproject van 
3Dkanjers? 
Onze school - Christelijke Basisschool De Wel in Broeks-
terwâld - ligt zowat aan de rand van Nederland. Minder 
dan 14 km van de Waddenzee, in “it Heitelân”: onze mooie 
provincie Fryslân. Maar aan de rand of niet, voortdurende 
reflectie op wat het kind voor welzijn en toekomst nodig 
heeft en op wat onderwijs moet bieden, staat niet minder 
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dan elders in het land in het centrum van de aandacht van 
ons team. Wij hebben daarom ook oog voor techniek, vooral 
voor nieuwe technologieën. Want alleen met vogelhokjes 
leren timmeren, komen onze kinderen er niet. Niet meer, 
als het gaat om techniek.

We hebben in oktober vorig jaar een workshop bezocht van 
Jos Kok en Remco Liefting over hun 3D-printerproject. We 
zagen daar een mini-Eiffel toren groeien, tot in detail. We 
waren er snel uit, dit kon iets van groot belang zijn voor 
ons techniekonderwijs én voor de ontwikkeling van allerlei 
andere vaardigheden van kinderen. Een opsomming is niet 
nodig, ze zijn jullie allemaal bekend als de zogenoemde 
vaardigheden van/voor de 21e eeuw, al is daarvan een 
aantal van alle tijden, lijkt me. Maar de nadruk op bevor-
deren van samenwerking en van initiatief en probleemop-
lossend vermogen van de kinderen tijdens een bouwproces 
sprak ons wel bijzonder aan. Team en techniekcommissie 
(van twee leerkrachten, een ouder en de techniekcoach van 
TalentTechniek) waren er gauw uit: hier wilden we mee aan 
de slag!

Eén van de ouders van onze school is leraar aan het MBO 
te Drachten en werkt daar met bouw- en ontwerpprogram-
ma’s voor 3D-printers. Onze vraag aan hem over ons voor-
nemen was: “Wat vind je er van?” Zijn antwoord was al 
even kort: “Geef maar gas!” Dit liet aan duidelijkheid niets 
te wensen over. 

Hoe gefinancierd?
Maar ja, de ‘centjes’, de lieve duit van een paar duizend 
euro. Hoe boks je dat voor elkaar. Gelukkig, ook daar hadden 
we de wind mee in de zeilen (die heb je niet alleen nodig bij 

het “skûtsjesilen”op de Friese meren, maar als het even kan 
ook in het onderwijs dat we graag willen).

Op een brief aan de gemeente Dantumadiel, met uitgebreide 
toelichting over doel en achtergronden en een verzoek om 
een bijdrage in de kosten, kregen we vlot een reactie: de 
wethouder van onderwijs was erg ingenomen met ons initi-
atief, ook als een soort van pilot voor andere scholen in de 
gemeente. 

Binnen twee weken hadden we het besluit van de gemeente 
in handen om de kosten volledig te financieren! Spij-
kers met koppen, om het nog maar in ouderwetse termen 
te zeggen (komt er misschien straks nog eens een eigen 
zegswijze over de 3D-printer?). Voor die onmisbare finan-

MAAR JA, DE “CENTJES”, 
DE LIEVE DUIT VAN EEN 
PAAR DUIZEND EURO! 
OOK DAAR HADDEN 
WE DE WIND MEE IN DE 
ZEILEN.

WIJ HEBBEN DAAROM OOK OOG VOOR TECHNIEK, 
VOORAL VOOR NIEUWE TECHNOLOGIEËN. WANT 
ALLEEN MET VOGELHOKJES LEREN TIMMEREN 
KOMEN ONZE KINDEREN ER NIET. NIET MEER, ALS 
HET GAAT OM TECHNIEK.
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ciële steun hebben we de gemeente in 
de persoon van de wethouder natuur-
lijk bij de eindpresentatie ook hartelijk 
bedankt.

Hoe georganiseerd?
De kinderen van groep 7 en 8 kregen 
uitleg in de klas – dit leek hun wel wat! 
- en de ouders via onze schoolkrant, 
met een oproep om als bouwouder mee te doen. Ook dat 
liep van het leien dakje. We hadden de ouders met nadruk 
verteld dat we uiteraard en zeker vanwege een voorbeeld-
functie voor de meiden graag ook moeders hadden. En die 
kwamen er, naast vaders en als invallers een aantal oudere 
broers van de kinderen.

In een eerste bijeenkomst met de bouwouders hebben we 
de visie achter de bedoeling van het project en de opzet van 
de coaching - dat zou zo veel mogelijk op afstand moeten 
gebeuren – aan hen uitgelegd. Het enthousiasme “koe 
minder”, op zijn Fries gezegd. In het Hollands: het enthou-
siasme spatte er van af!

In een tweede bijeenkomst bracht Jos Kok een 3D-printer 
mee en gaf hij vanuit zijn ervaringen nog toelichting en tips. 
De groepen werden ingedeeld, de werkruimtes bepaald en 
de laatste dingen geregeld, met een werkschema en tijdpad.

Heeft een aftrap – Jos spreekt graag van ‘kick off” 
– meerwaarde?
Ja, dat kunnen we zeker stellen. Deze aftrap bleek als deel 
van het “pakket” heel waardevol en was in één woord 
“bjusterbaarlik” = heel bijzonder! Jos vertelde en deed voor 
met armen en benen en de kinderen zaten op het puntje 
van hun stoel en zwommen als vissen in de fuik van zijn 
verhaal en demonstratie. Nou niet bepaald omdat ze gelokt 
moesten worden, want ze waren van te voren al meer dan 
nieuwsgierig. Maar die aanwezige nieuwsgierigheid werd 
zo omgezet in een gerichte motivatie om aan de slag te 

gaan. Ook vaak drukke kinderen waren 
bijna anderhalf uur van begin tot eind 
geboeid. Ze stonden er letterlijk op de 
neus bij. 

En daarna, de handen uit de mouwen, 
“it giet oan”!

Wat viel op?
Jos had het al gezegd en je zag het – hier 
één en ander wel een beetje zwart-wit 
gesteld – gebeuren. 

Veel meiden gingen er eerst eens rustig 
voor zitten om via de online-handleiding de aanwijzingen 
door te nemen, een vertaalprogramma in te zetten en te 
bepalen wat en in welke volgorde er moest gebeuren. Veel 
jongens haalden liever direct het assortiment aan materi-
alen in de hal op en gingen er in de werkruimten op de 
knieën voor liggen om met passen, meten en heen en weer 

WE HADDEN DE 
OUDERS MET NADRUK 
VERTELD DAT WE 
UITERAARD EN 
ZEKER VANWEGE EEN 
VOORBEELDFUNCTIE 
VOOR DE MEIDEN 
GRAAG OOK MOEDERS 
HADDEN. EN DIE 
KWAMEN ER.
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geschuif van onderdelen te zien hoever je daar mee kon 
komen. Maar al vrij vlot werden ze het met elkaar eens hoe 
je het beste verder kon.

Ook in ander opzicht bleken de rollen anders dan anders 
verdeeld. Bij andere activiteiten wat meer stille en beschou-
wende kinderen zag je nu hier en daar opdrachten aan 
doeners en dravers geven, zonder dat ze die spontane 
rolwisseling merkbaar van elkaar in de gaten hadden. 
Verder zag je ook de echte doorzetters er zo uitspringen, en 
de kinderen met veel geduld.

Je hebt ook altijd kinderen die toch minder met het 
direct werken met techniek hebben, maar die hun talent 
kwijt kunnen in het interviewen van de bouwers en het 
beschrijven, fotograferen, filmen en in woord en beeld 
presenteren van het hele bouwproces. Ook deze kinderen 
leerden er op hun terrein weer veel bij en hebben het uitste-
kend gedaan. Ze hebben als persgroep meegewerkt aan 
een televisieprogramma van “Omrop Fryslân” en ook de 
contacten verzorgd met de pers, die bij de eindpresentatie 
aanwezig was.

Ook de bouwouders staken er veel van op en hadden het 
in de reeks lessen dik naar de zin in het contact met de 
kinderen en een aantal van de ouders kwam zelfs extra 
opdagen wanneer dat nodig was. Je moet mijns inziens als 
school altijd waken voor “imagebuilding” waar de vlag de 
lading niet dekt. Dat werkt alleen contraproductief. Boven-
dien heeft pedagogiek ook een opdracht om meer te werken 
aan “zijn” dan aan “schijn”. Maar als feit en beeld bij elkaar 
passen, draagt dat werkelijk bij aan de versterking van de 
schoolgemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. 
Dat deed ook zeker dit project! Een welkome “unintended 
consequence”.

En wat waren de jongelui trots op hun werk, hun eigen 
3D-printer. Ze zagen hem tijdens de eindpresentatie aan de 

slag, laagje voor laagje groeide er een mooie zeester. En de 
meiden, ze staan op de eerste rang!
En bij een feestelijke eindpresentatie hoort natuurlijk ook 
wat lekkers. Ook dáár zijn enkele kinderen weer heel goed 
in om dat vrolijk en voorkomend uit te delen.

Komt er een vervolg?
Natuurlijk, want nu gaan kinderen met de 3D-printer 
werken. En dat vanaf groep 1. 
Op het moment van het verschijnen van dit Magazine maken 
we als techniekcommissie in overleg met het team een plan 
van invoering. Graag maken we daarbij gebruik van de erva-
ringen en tips van andere scholen via de “online commu-
nity” van 3Dkanjers. Voor de jongste groepen hebben we 
alvast Doodle3D.

BIJ ANDERE ACTIVITEITEN WAT MEER STILLE 
EN BESCHOUWENDE KINDEREN ZAG JE NU 
HIER EN DAAR OPDRACHTEN AAN DOENERS EN 
DRAVERS GEVEN, ZONDER DAT ZE DIE SPONTANE 
ROLWISSELING MERKBAAR VAN ELKAAR IN DE 
GATEN HADDEN.

10 3DKANJERS



Conclusie
Het project van 3Dkanjers kunnen we anderen zeker aanbe-
velen. Met een mooie Friese uitdrukking:
“It jout de bern en de skoalle in fin mear as in bears” – 
letterlijk vertaald: het geeft de kinderen en de school een 
vin méér dan een baars. Dat wil zeggen: het is een pré, het 
geeft een voorsprong.
Maar dan wel een voorsprong, waarvan we hopen dat 
die verdwijnt doordat steeds meer scholen hieraan gaan 
beginnen!

OP HET MOMENT VAN HET VERSCHIJNEN 
VAN DIT MAGAZINE MAKEN WE ALS 
TECHNIEKCOMMISSIE IN OVERLEG MET 
HET TEAM EEN PLAN VAN INVOERING.

De Tops en Tips van Willem RiemersmaWat er aan tops voor ons bijzonder uit sprong, waren: 1. De bevordering van:
 -  een breder en vernieuwend zicht van kinderen op techniek	 -		metacognitieve	vaardigheden,	het	leren	leren -  het ontdekken van nieuwe kwaliteiten van kinderen bij zichzelf waar het gaat om	praktische,	organisatorische	en	sociale	vaardigheden -  het pedagogisch klimaat, de omgang tussen kinderen -  de betrokkenheid van ouders en daardoor de trots op ‘onze school’2.	 	De	pakkende	aftrap	van	het	project3.	 	De	gedegen	eindcontrole	door	Jos:	“Je	komt	altijd	wel	weer	wat	anders	tegen”4.	 	De	vlotte	communicatie	met	Jos	en	Remco	van		3Dkanjers	

Bouwtips voor collega’s:
1. Het is wel handig om van te voren - door de kinderen zelf - te zorgen voor een overzichtelijke sortering van alle materialen, bijvoorbeeld in opbergdozen met veel vakken. Deze zijn wel voor een paar euro te krijgen. Misschien ook een idee voor 3Dkanjers om opbergdozen als extraatje bij het pakket te leveren?2. Houd met de planning goed bij wanneer het kantelpunt komt van iedereen tege-lijk in bouwgroepen aan de slag naar het assembleren van alle deelproducten op het frame. Dat laatste moet uiteraard in de juiste volgorde, maar vraagt daarom om	 organisatie	 voor	 het	 geheel.	 De	 oplossing	 die	 wij	 hebben	 gekozen,	 is	 de	kinderen vanaf dat moment onder de gewone les onder meer in duo’s op de site van 3Dkanjers te laten grasduinen, of tekenprogramma’s op te snorren, en dan steeds	een	volgende	bouwgroep	hun	onderdeel	op	het	frame	te	laten	bevestigen.	Zo	hielden	we	ook	het	eindtraject	in	de	juiste	“bouwsfeer”	en	bleef	de	betrokken-heid hoog.
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Talentontwikkeling door wetenschap en techniek
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Technologie heeft, en zal nog sterker, de manier waarop we samenwerken 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 de uitzending van Tegenlicht (De toekomst 

van ons werk, 22 maart 2015) worden deze megaverschuivingen duidelijk toegelicht en wordt 

ook aangegeven welke consequenties dat zal gaan hebben. In ieder geval zullen de ontwikkelin-

gen 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 (zie 
ook de Emancipatiemonitor CBS). Dit 
heeft voor de nabije toekomst ernstige 
consequenties waar het de concurren-
tiepositie van Nederland in de inter-
nationale economie betreft. Om mee te 
kunnen doen in de mondiale economie 
zal de maakindustrie weer attractiever 
moeten worden. De innovatiekracht 
van het bedrijfsleven zal vergroot 
moeten worden. Er moet een omslag 
plaatsvinden naar duurzaam groeien 
en vernieuwen. Met name nieuwe 
technologieën zullen deze vernieu-
wing 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 nieuwsgierig maakt en 
uitdaagt op het grensvlak van tech-
nologie 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 beroeps-
keuze en ze moeten de juiste oplei-
ding hiervoor vinden. Onze overtui-
ging is dat die stimulering niet pas in 
het voortgezet of het beroepsonder-
wijs moet beginnen, maar al in het 
primair onderwijs. Op dat moment 
zijn de kinderen zeer ontvanke-
lijk voor nieuwe impulsen waarvan 
ook wetenschappelijk bewezen is dat 
deze op latere leeftijd weer gebruikt 
worden voor opleidings- of beroeps-
keuzen. In het basisonderwijs niets 
doen aan techniek betekent in latere 
fasen onevenredig veel meer noodza-
kelijke inspanningen verrichten om 

TECHNIEK MOET 
WEER AANTREKKELIJK 
WORDEN WANT HET IS 

TENSLOTTE EEN VAN DE 
KANSSECTOREN
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leerlingen toch voor techniek te laten 
kiezen.
De Verkenningscommissie Weten-
schap en Technologie Primair Onder-
wijs zegt hierover: “Om wetenschap 
en technologie meer ingang te doen 
vinden in het primair onderwijs heeft 
de overheid vanaf 2004 een breed 
stimulerend beleid gevoerd. Via scho-
ling kwamen circa 15.000 leraren 
en schoolleiders in aanraking met 
wetenschap en technologie. Dat lijkt 
veel, maar afgezet tegen de omvang 
van de gehele sector (7500 scholen, 
140.000 leerkrachten en 1,6 miljoen 
leerlingen) wordt duidelijk dat nog 
maar een begin is gemaakt. Ook het 
bedrijfsleven en wetenschapscentra 
hebben tal van initiatieven ontplooid, 
met wisselend succes.”

Deze commissie ziet twee belang-
rijke redenen waarom aandacht voor 
techniek in het primair onderwijs niet 
goed van de grond komt: “Wat scholen 
parten speelt, is dat er groot belang 
wordt gehecht aan onderwijs in taal 
en rekenen. De kwaliteit van scholen 
wordt vooral afgemeten aan de presta-
ties op dat vlak, ook door de Inspectie 
van het Onderwijs. Dat scholen vooral 
investeren in de verbetering van het 
taal- en rekenonderwijs, en níet in 
wetenschap en technologie, is vanuit 
die optiek niet verwonderlijk. Een 
tweede belangrijke verklaring voor 
het feit dat wetenschap en technologie 
de afgelopen jaren geen duurzame 
plek in het primair onderwijs heeft 
verworven, is de ‘handelingsverle-
genheid’ bij de leraar; leraren hebben 
geen duidelijk beeld van wat weten-
schap en technologie inhoudt. Ze 

denken daarbij vooral aan de traditio-
nele techniekvakken, zoals timmeren, 
solderen en elektrotechniek. Veel 
leraren hebben daarmee weinig affi-
niteit, en voelen zich op dit punt vaak 
ook niet bekwaam.”

Wij zouden daar aan toe willen voegen 
dat veel inspanningen die gedaan zijn 

om techniek een plek te geven in het 
curriculum van het primair onder-
wijs, te weinig aandacht hebben 
ge schonken aan het geven van hulp 
en ondersteuning van de leerkrachten. 
Daarnaast wordt techniek vaak te 
veel los van de leer- en leefomgeving 
van de kinderen aangeboden. Tech-
niek/technologie wordt daarmee te 

DE 3D-PRINTER ALS 
INSPIRATOR VOOR 

TECHNIEK IN HET 
PRIMAIR ONDERWIJS 
EN HET VOORTGEZET 

ONDERWIJS

14 3DKANJERS



veel in de sfeer van de gadgets en de 
“nice-to-haves” behandeld en veel 
te weinig als een integraal onderdeel 
van de dagelijkse leeromgeving. Iets 
wat kinderen in hun leefomgeving 
wel ervaren en waar technologie juist 
wel een integraal onderdeel van hun 
dagelijkse leven is.

Techniek is leuk! 
Hoe kun je in de klas het onderwerp 
wetenschap en techniek leuk en uitda-
gend maken? Op welke manier wek je 
de interesse van leerlingen en stimu-
leer je tegelijkertijd de ontwikkeling 
van specifieke vaardigheden? Op veel 
scholen 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 bieden 
we deze verwondering aan, waarbij 
het ontwikkelen van vaardigheden als 
creativiteit, ondernemingszin, pro-
bleemoplossend vermogen, samen -
werking, 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 betrokkenen die een 
belangrijke rol spelen in het keuze-
proces richting vervolgopleidingen.

In onze projecten richten wij ons 
vooral op de leerkrachten en leer-
lingen in het primair onderwijs en 
in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. De centrale filosofie van 
3Dkanjers Experience is om techno-
logie aan leerlingen aan te bieden in 
hun eigen school- en leefomgeving.

Vanuit verschillende perspectieven 
is het starten van een 3Dkanjers 
Experience 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 tast-
baar object, wordt met de 3D-printer 
enorm verkort. Zo kun je binnen 
enkele minuten een object ontwerpen 
met een 3D-tekenprogramma en deze 
uitprinten op een 3D-printer. De leer-
lingen voelen en zien direct het resul-
taat en daarmee ook de verbeteringen 
die mogelijk zijn. Ze gaan fantaseren, 
bedenken, ontwerpen, 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 iedereen 
een bijdrage leveren, vertrouwen 
hebben op elkaars capaciteiten, het 
werk verdelen, afstemmen en evalu-
eren. Daarbij komt ook dat de wereld 
van 3D internationaal georiënteerd 
is en gedurende het project leren de 
leerlingen via de gebruikte program-
ma’s en het internet informatie in het 
Engels te verwerven en te verwerken.

Het bouwen van de 3D-printer is een 
essentieel onderdeel van de totale 
3Dkanjers Experience en vraagt met 
name om coöperatief leren waarbij we 
ook zien dat verborgen talenten naar 
boven komen drijven. De kern van de 
bouwfase is leerlingen te laten samen-
werken aan een gezamenlijke uitda-
ging en eigenaarschap te creëren. 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 denkvermogen wordt 
verder ontwikkeld en het vermogen 
om problemen op te lossen en kennis 
toe te passen vergroot. Het daadwer-
kelijk werken met een 3D-printer 
vraagt met name om onderzoekend en 
ontwerpend leren.

KINDEREN GAAN 
FANTASEREN, 

BEDENKEN, 
ONTWERPEN, 

VOORBEREIDEN, 
BOUWEN, TESTEN EN 

(HER)GEBRUIKEN
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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 
driedimensionale hulpmiddelen 
printen om moeilijkere onderwerpen te 
illustreren. Tijdens de geschiedenisles 
kunnen historische objecten worden 
geprint, zodat ze meer in detail 
bekeken kunnen worden. Tijdens de 
aardrijkskundeles kunnen bijvoorbeeld 
topografieën geprint worden en 
voor natuur en techniek kunnen 
dieren, botten, organen en andere 
biologische objecten worden geprint. 
De mogelijkheden zijn eindeloos, 
kijk maar eens op youmagine.com of 
thingiverse.com.

De 3Dkanjers Experience
3Dkanjers heeft een unieke leerlijn 
ont wikkeld: 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 ontwikke-
ling. 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-objecten 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.

Uitgangspunt van 3Dkanjers is samen 
leren. Niet alleen de leerlingen, maar 
ook de leerkrachten dienen hierbij 
ondersteund te worden. Door het hele 
land worden ervaringen opgedaan 
met de 3D-printer in het klaslokaal. 
Vernieuwende inzichten en toepas-

singen worden door leerkrachten 
vertaald in interessante oefeningen 
en opdrachten. Hoe fijn is het om 
dit met elkaar te delen en hierop 
door te bouwen. De digitale commu-
nity 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 commu-
nity organiseert 3Dkanjers ook met 
regelmaat regionale en landelijke 
bijeenkomsten. Je krijgt toegang tot 
de 3Dkanjers community zodra je 
aangeeft te willen starten met een 
3Dkanjers project of als je betrokken 
bent bij een 3Dkanjers project.

In dit magazine vind je op pagina 62 
meer gedetailleerder informatie over 
de 3Dkanjers Experience.

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	
vormgegeven is kenmerkend te noemen. Leidende principes over organiseren en samenwerken 
worden	in	deze	projecten	met	de	betrokken	partijen	verkend,	uitgedaagd	en	vernieuwd.	Jos	
Kok	heeft	het	 initiatief	met	verve	omarmt.	Als	mede-initiatiefnemer	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	wordt	ondersteund	door	Ultimaker,	de	Rolf	groep,	OinO-Advies	en	Innofil	3D	om	
het	techniek	onderwijs	in	Nederland	een	forse	impuls	te	geven.	Door	deze	krachtige	samen-
werking	 zijn	we	nog	 beter	 in	 staat	 om	basisscholen	 te	 helpen	met	 het	 actief	 en	 duurzaam	
inzetten	van	de	3D-printer	in	het	klaslokaal.

DE DIGITALE COMMUNITY  
VAN 3DKANJERS STAAT  

OPEN VOOR DEELNEMERS  
AAN EEN 3DKANJERS PROJECT
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Op 4 juni 2015 ontvingen enkele leerlingen van Het Roessingh, school voor leer-
lingen met een lichamelijke beperking of meervoudige handicap, een prachtige 
nieuwe Ultimaker 3D-printer cadeau. Deze printer is beschikbaar gesteld door 
3Dkanjers, de Rolf groep en Ultimaker.
Enkele maanden daarvoor hebben twee leerlingen van de Nieuwe Veste uit 
Coevorden opdracht gekregen om deze printer zelf te bouwen. Dat was een hele 
uitdaging. Wekenlang zijn ze aan het sleutelen geweest. Maar het is ze gelukt!
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DEA SOMBROEK LEERKRACHT EN TAALSPECIALIST, BASISSCHOOL DE DELTA IN ASSENDELFT

Kinderen             als        makers             van de   toekomst

De Delta stemt het onderwijs af op wat nodig is om een goede toekomst op te bouwen in onze sterk veran-

derde en dynamische samenleving. Het succes van kinderen in de maatschappij zal voor een gedeelte afhan-

gen van hoe ICT-vaardig ze zijn. Ten onrechte wordt verondersteld dat jongeren zo handig zijn met compu-

ters en dergelijke. Wij willen leerlingen in staat stellen om met behulp van ICT te leren en daar verantwoord, 

kritisch en creatief mee om te gaan. Maar De Delta wil kinderen niet alleen voorbereiden op de toekomst. 

We willen ze ook in staat stellen deze mede te helpen creëren! Daarom brengt De Delta de nieuwste tech-

nologieën de school binnen, onder andere door samen te werken met 3Dkanjers.
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Waarom een 3D-printer op De Delta?
Het zelf in elkaar zetten van een 3D-printer is bij uitstek 
een manier om kinderen te laten ervaren dat ze de wereld 
mede kunnen vormgeven. Stienske Streefkerk, specia-
list 21st Century Skills van OBS De Delta: 'Het project past 
heel goed in onze filosofie van toekomstgericht bezig zijn. 
Kinderen krijgen vanaf groep 4 een tablet, waarop ze leren 
werken, maar ook omgaan met de gevaren van internet. 
Eigenlijk kun je geen onderwijs meer geven zonder een 
telkens opnieuw aangepast ICT-pakket.'

'Tegen de tijd dat de kinderen die nu bij ons op school 
zitten aan het werk gaan, zullen veel van de banen die 
we nu kennen helemaal niet meer bestaan. Hoe bereiden 
we deze kinderen voor op een toekomst waarvan we zelf 
niet eens weten hoe die eruitziet?' vertelt Stienske Streef-
kerk. 'Wij leren onze kinderen wat we '21st Century Skills' 
noemen. ICT en samenwerken spelen daarbij een grote rol. 
Wij trainen onze kinderen in kritisch en creatief denken. 
We leren ze informatie te verzamelen, te analyseren en te 
delen met anderen. Met dit soort vaardigheden kunnen de 
kinderen zelf de toekomst gaan maken.' 

Ook de taalspecialist van de school, Dea Sombroek, zag voor-
delen in het project: 'Om samen iets te bouwen, moet je veel 
met elkaar overleggen. Dat doet meer voor de ontwikke-
ling van de mondelinge taalvaardigheden dan veel metho-
delessen. En zonder dat kinderen het zelf door hebben, 

werken ze hard aan begrijpend lezen. Steeds moeten ze in 
de handleiding nalezen wat ze moeten doen. Begrijpend 
lezen in de praktijk!'

The kick-off
Ons project startte met een filmpje van groep 7. Hierin 
vertellen leerlingen over de 3D-printer en dagen je 
uit om een 3D-ontwerp te maken, zodat zij dat later 
kunnen uitprinten. Dit filmpje kun je bekijken op  
3dkanjers.nl/3dkanjers-experience-obs-de-delta-school-
voor-de-toekomst.

Met behulp van een bouwtekening en handleiding zetten de 
kinderen de 3D-printer zelf in elkaar. ‘Zo weten de kinderen 
ook echt hoe de printer werkt en wat er moet gebeuren als 
hij stuk is,’ aldus Stienske.

Om de printer in elkaar te zetten, maakten de kinderen 
gebruik van een Engelstalige handleiding. Gelukkig krijgen 
kinderen op De Delta Engels vanaf groep 1. Een Engelse 
handleiding was voor deze groep 7 dan ook geen probleem. 
En als ze de handleiding een keer niet goed begrepen, 
kwamen ze er met Google Translate alsnog uit.

In kleine groepjes werkten kinderen steeds aan een onder-
deel van de printer. Daarna volgde een evaluatie met de rest 
van de klas, waarbij de bouwers toelichting gaven en de 
rest van de groep een controlerende functie had. Zo kwam 
stukje bij beetje de printer klaar. En wat was groep 7 (en de 
hele school) trots! 

Als de printer helemaal klaar is, ben je er echter nog niet. 
In het begin ging er veel mis tijdens het printen. Het af- en 
instellen van de printer bleek een secuur klusje te zijn maar 
na veel proberen, hebben de kinderen dat nu ook aardig 
onder de knie. Inmiddels zijn ze de experts op onze school, 
echte 3Dkanjers!

Jeugdjournaal
Een 3D-printer wekt veel belangstelling. Dat bleek wel toen 
het Jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip in de klas op bezoek 
kwam. Als echte experts vertelde groep 7 over hun erva-
ringen met het bouwen van de printer. Ook het maken 
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van ontwerpen op de laptop kwam aan bod. En natuurlijk 
toonden zij de 3D-printer in werking. 

Verder gaven de kinderen van groep 7 een demonstratie 
tijdens onze jaarlijkse techniekweek en hebben ze in alle 
groepen presentaties gehouden. Vervolgens organiseerden 
zij een 3D-ontwerpwedstrijd. Om te kunnen winnen, moest 
een ontwerp niet alleen origineel zijn maar ook rekening 
houden met alle ontwerpeisen. Het winnende ontwerp is 

geprint en staat inmiddels te pronken in de vitrinekast op 
De Delta.

Ervaringen
Voor leerkracht Bas Russcher was de 3D-printer ook nieuw. 
Nooit eerder had hij met zo'n printer gewerkt, laat staan er 
zelf een gemaakt! Toch heeft hij met veel plezier aan het 
project meegedaan. Bas vertelt:  'De kracht van het project 
is dat je het samen met de kinderen doet. Je voelt je een 
soort pionier: elk stapje vooruit is een succes dat je kunt 
vieren.' Voor de kinderen in zijn groep was het juist extra 
aantrekkelijk dat ze samen met hun meester de mogelijk-
heden van het apparaat konden ontdekken. Ook ervoeren ze 
zo in de praktijk dat je in onze maatschappij nooit uitge-
leerd bent en... hoe leuk dat eigenlijk is!

Bas geeft aan dat het 3Dkanjers-project goed is afgestemd 
op het onderwijs. Binnen het project doen kinderen een heel 
scala aan kennis en vaardigheden op. De kinderen werken 
samen aan een gemeenschappelijk doel daarom zijn ze 
enthousiast, motiveren elkaar en voelen zich verantwoor-
delijk voor hun printer. 
Natuurlijk is er weleens onenigheid geweest over de juiste 
aanpak. Dat leidde soms tot (heftige) discussies. Een prach-
tige manier om te leren argumenteren en te luisteren naar 
de ander. Ook op praktisch gebied leren kinderen veel. Door 
het vele sleutelen aan het apparaat worden ze handiger met 
gereedschap en ontwikkelen ze technisch inzicht.

Dat betekent niet dat alles van een leien dakje is gegaan. 
Tijdens het bouwen maar vooral tijdens het printen ging 
er in het begin veel mis. Zoals Finn (11) zegt: ‘Als er iets 
misgaat, dan gaat het goed mis.’ Toch zijn alle kinderen het 
erover eens dat ze de 3D-printer niet meer willen missen. 
‘Je kan wel naar de winkel lopen maar ik denk dat het toch 
veel leuker is om het zelf te maken’ en ‘Je kan er je eigen 
draai aan geven.’

Bas beschouwt het project als een groot succes. Hij vertelt 
dat hij kinderen heeft zien groeien: ‘Je ziet kinderen opstaan 
en het voortouw nemen van wie je het misschien helemaal 
niet had verwacht.’

Tips
1.  Geef kinderen de ruimte om zelf zoveel mogelijk te ontdekken.
2.  Laat kinderen in groepjes werken en geef elk kind een eigen rol 

(voorlezer, maker, controleur).
3.  Controleer samen met de kinderen of een ontwerp ook echt 

geprint kan worden. Voordat de printer gaat draaien, kun je dit 
evalueren.

4.  Als er iets misgaat, kan deze uitspraak van Michael Jordan 
misschien helpen:  

     I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 
300	games.	26	times,	I've	been	trusted	to	take	the	game	winning	
shot and missed. I've failed over and over and over again in my 
life. And that is why I succeed.

5.  Het allerbelangrijkste: GENIET! Van het enthousiasme van de 
kinderen en van alles wat zij en jij van het project leren.
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3Dkanjers heeft een unieke aanpak ontwikkeld: De 3Dkanjers Experience. Deze aanpak 
bevat onder meer een aantal inspirerende boeken die in samenwerking met leerkrachten 
en studenten van diverse pedagogische academies is gemaakt. 

HANDREIKING 3D-PRINTEN  
IN HET KLASLOKAAL 

BOUWEN - LEREN - ONTWERPEN - INZETTEN 

Copyright 2015 | 3Dkanjers | versie 01.08.2015

HANDREIKING 3D-PRINTEN  

VOOR LEERLINGEN 

ONTDEKKEN - BOUWEN - ONTWERPEN - PRINTEN 

Copyright 2015 | 3Dkanjers | versie 01.03.2015

Download ook onze handreiking  
3D-printen voor leerlingen en het 
inspiratieboek op onze besloten  
3Dkanjers community website.

INSPIRATIEBOEK 3D-PRINTEN  VOOR LEERLINGEN  EN LEERKRACHTEN 
ONTDEKKEN - ONTWERPEN - PRINTEN - DELEN 

Copyright 2015 | 3Dkanjers | versie 18.04.2015

Handreiking 3D-printen in het klaslokaal
Leerkrachten die deelnemen aan de 3Dkan-
jers Experience ontvangen de handreiking 
3D-printen in het klaslokaal. Deze handrei-
king bevat alle informatie om een 3Dkan-
jers Experience goed te begeleiden. Van het 
bouwen van de 3D-printer tot en met het 
3D-printen zelf.

Handreiking 3D-printen voor leerlingen
Naast de handreiking voor de leerkracht is er 
ook een speciale handreiking voor de leer-
lingen zelf. Met praktische informatie over 
3D-printen, leuke uitdagingen en een aantal 
praktische tips en tricks. De handreiking 
3D-printen voor leerlingen sluit naadloos aan 
op de handreiking voor de leerkracht en kan 
gebruikt worden om bepaalde stappen met 
lesmateriaal te ondersteunen. Deelnemers 
aan een 3Dkanjers Experience kunnen deze 
handreiking op onze community website 
onbeperkt downloaden.

Inspiratieboek 3D-printen voor leerlingen 
en leerkrachten
Dit inspiratieboek is speciaal gemaakt voor en 
door leerlingen en leerkrachten in het basison-
derwijs en in het voortgezet onderwijs (onder-
bouw) die de 3D-printer willen gebruiken in 
het klaslokaal. Vol met leuke ontwerpideeën 
(inspiratiekaarten) voor jong en oud. De 
getoonde voorbeelden leiden tot vernieu-
wende inzichten over hoe de 3D-printer een 
functionele en educatieve rol kan spelen in 
het klaslokaal. Deelnemers aan een 3Dkanjers 
Experience kunnen dit boek op onze commu-
nity website onbeperkt downloaden.

Zie pagina 62 voor meer informatie over de 
3Dkanjers Experience.

HANDREIKING 3D-PRINTEN  
VOOR LEERLINGEN 

ONTDEKKEN - BOUWEN - ONTWERPEN - PRINTEN 

Copyright 2015 | 3Dkanjers | versie 01.08.2015

Download ook het inspiratieboek 
3D-printen voor leerlingen en 
leerkrachten op onze besloten 
3Dkanjers community website.

INSPIRATIEBOEK 3D-PRINTEN  

VOOR LEERLINGEN  

EN LEERKRACHTEN 

ONTDEKKEN - ONTWERPEN - PRINTEN - DELEN 
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INSPIRATIEBOEK 3D-PRINTEN  
VOOR LEERLINGEN  

EN LEERKRACHTEN 
ONTDEKKEN - ONTWERPEN - PRINTEN - DELEN 
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3DKANJERS BOUWPLAN ULTIMAKER ORIGINAL+ IN STAPPEN (1/2)

Blok 6.1.	  Assembling	  the	  Frame
Pagina
Manual ! ñ ⌥

1
6.1.1.	  Step	  1:	  Inser@ng	  the	  ball	  bearings	  !(1)	  

6.1.2.	  Step	  2:	  Moun@ng	  the	  Limit	  switches

11	  
12

2 N ✔✔

2
6.1.3.	  Step	  3:	  Assembling	  the	  X	  and	  Y	  motor	  !(2)	  

6.1.4.	  Step	  4:	  Preparing	  the	  boPom	  panel

16	  
19

3 N ✔✔

3
6.1.5.	  Step	  5:	  Assembling	  the	  'cube'-‐shaped	  frame	  !(3)	  

6.1.6.	  Step	  6:	  APaching	  various	  parts

20	  
26

2 H ✔

6.2.	  Assembling	  the	  X/Y	  axes ! ñ ⌥

4
6.2.1.	  Step	  1:	  Assembling	  the	  slider	  blocks	  !(1)	  

6.2.2.	  Step	  2:	  APaching	  the	  claws

29	  
30

2 L ✔✔

5
6.2.3.	  Step	  3:	  Moun@ng	  the	  caps	  

6.2.4.	  Step	  4:	  Moun@ng	  the	  axes	  !(3)

32	  
36

3 H ✔✔

6.3.	  Assembling	  the	  Extrusion	  

head

! ñ ⌥

6 6.3.1.	  Step	  1:	  Assemble	  the	  extrusion	  head	  housing	  !(4) 43 4 N ✔

7
6.3.1.	  Step	  1:	  Assemble	  the	  extrusion	  head	  housing	  

6.3.2.	  Step	  2:	  Cooling	  fan	  assembly

47	  
51

4 N ✔✔

8 6.3.3.	  Step	  3:	  APaching	  the	  housing	  to	  the	  XY-‐frame 53 3 N ✔

6.4.	  Assembling	  the	  Z-‐stage ! ñ ⌥

9
6.4.1.	  Step	  1:	  Assembling	  the	  Aluminium	  base	  plate	  

6.4.2.	  Step	  2:	  Assembling	  the	  Heated	  bed	  PCB

59	  
61

3 L ✔✔

10 6.4.3.	  Step	  3:	  Connec@ng	  the	  PCB	  to	  the	  Baseplate 63 2 N ✔✔

11 6.4.4.	  Step	  4:	  Finishing	  the	  Z	  stage	  assembly
65 1 L ✔

12
6.4.5.	  Step	  5:	  Installing	  the	  Z	  stage	  in	  the	  machine	  !(1)	  

6.4.6.	  Step	  6:	  Grease	  it	  up	  

6.4.7.	  Step	  7:	  Aligning	  the	  Z-‐stage

68	  
70	  
71

4 H ✔

! Moeilijkheidsgraad

Makkelijk:	  1	  

Normaal:	  2	  

Moeilijk:	  3	  
Zeer	  moeilijk:	  4

ñ Tijdsdruk	  (1	  blok	  =	  circa	  1	  uur)
Laag:	  L	  
Normaal:	  N	  

Hoog:	  H

⌥ Meerdere	  ac@viteiten	  tegelijk	  

mogelijk

Deels	  mogelijk:	  ✔	  

Zeer	  goed	  mogelijk:	  ✔✔

LEGENDA

De inschatting is dat een blok ongeveer 1 uur 

duurt, afhankelijk van de grootte van de 

(sub)groep. Werk je met één kleine groep 

kinderen (4), dan kan de totale doorlooptijd 

circa 17 uur bedragen. Werk je met een 

grotere groep, dan zijn de bouwblokken (en 

stappen) goed te verdelen en dat verkort de 

doorlooptijd.

Hiernaast is per stap aangegeven wat de 

moeilijkheidsgraad en de tijdsdruk is. Per stap 

is ook aangegeven of meerdere activiteiten 

tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden door 

één of meerdere kinderen. 

! zie opmerking op pagina: Hier moet je wel even op letten.

32
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Ondernemen met je 3D-printer!
Heerlijk toch, voor je school geld verdienen met de 3D-pinter. Bouw je eigen onderneming of stel je 3D-printer beschikbaar voor anderen.!
Wat heb je nodig?!

Een goed plan!

Klanten!

3D-printer!

 !

Stap 1:! Als je geld wilt verdienen, moet je wel een goed plan hebben. Ga je “gewoon” fluitjes verkopen die je kan downloaden, of ga je logo’s maken voor de bedrijven uit je buurt? Je kan ook je 3D-printer beschikbaar stellen voor anderen. Heb je al eens gekeken op: www.3dhubs.com. Maak een plan voor je onderneming. Kijk daarvoor eens op de website: Ik ga starten.!

Stap 2:! Ga naar je (potentiële) klanten toe. Zitten zij op jouw idee te wachten? Hoeveel willen ze er voor betalen? En kan jij dat wel leveren?!

Stap 3:! Voer je plan uit. Je leert pas ondernemen door het gewoon te doen. Wat ga je eigenlijk doen met het geld? Ga je het investeren of zet je het op de bank?!

Stap 4:! Loopt het goed? Hoe ga je je bedrijf voortzetten?!

39Copyright 2015 | 3Dkanjers
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EEN 3D-MODEL 

SLICEN

Op het internet 

Er zijn verschillende (gratis) 

programma’s op het internet te vinden 

die je helpen om te “slicen”. Wij maken 

gebruik van Cura en dat is een open 

source software pakket die wel eerst 

geïnstalleerd moet worden op een 

computer. Je vindt Cura op:

software.ultimaker.com

Wat kun je nog meer met Cura? 

Cura is niet alleen een “slicer”. Cura 

kan je ook helpen om je 3D-printer 

goed af te stellen. Meer informatie 

hierover vind je in het hoofdstuk 

onderhoud. De gebruiksaanwijzing 

voor Cura vind je hier:

ultimaker.com/en/support

!!
Wat ga ik ontdekken? 

Als je een 3D-ontwerp hebt 

gedownload of zelf hebt 

gemaakt, dan kan je deze niet 

direct 3D-printen. De 3D-

printer moet eerst allerlei 

“dingen” weten voordat het kan 

beginnen met printen. Om je 

3D-object klaar te maken, moet 

je deze“slicen”, oftewel in 

“plakken” snijden. Dit doe je 

met een gratis software 

programma.

Tip: Goed “slicen” leer je door 

veel 3D-printjes te maken en 

deze met elkaar te vergelijken. 

Op het internet vind je veel tips 

om uiteindelijk een goede 3D-

print te maken.

Wat is nu precies “slicen”?

Een 3D-printer denkt niet in vormen, maar in laagjes. Een ander woord voor laagjes is plakjes. Je moet dus je 3D-model, wat een vorm is, in plakjes 

snijden (slicen). Een 3D-model van bijvoorbeeld 1 centimeter hoog, wordt door het programma in 100 plakjes gesneden als je er voor kiest dat 1 plakje 

0,1 millimeter is. De 3D-printer gaat dan 100 plakjes op elkaar printen. Je kan er ook voor kiezen om plakjes van 0,2 millimeter te printen. Dan hoeft de 

3D-printer maar 50 laagjes te printen, maar dan is de 3D-print wel minder mooi.

23
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3DKANJERS EXPERIENCE

Bouwen'3D*printer'

Ontwerpen'in'3D'

3D'ontdekken'

Leren'3D*printen'
3D*printer'onderhouden'

Speciaal'3D'Project'

3D*printen'in'bestaande'le
erlijnen'

Kennis'overdragen'

Wat'kan'je'
eigenlijk'

allemaal'3D*

printen?'

Wat'is'nu'
precies'

ontwerpen'

in'3D?'

Zelf'
ontwerpen'

met'3D*

soDware.'

Hoe'print'ik'
met'een'

3D*printer?'

Hoe'print'ik'
een'eigen'

ontwerp?'

Hoe'houden'
wij'de'3D*

printer'

werkend?'

Hoe'leren'wij'
andere'

leerlingen'

3D*printen?'
Hoe'werkt'

een''

3D*printer'

eigenlijk?'

Hoe'kan'ik'de'3D*

printer'gebruiken'

Gjdens'de'lessen?'

Samen'toewerken'

naar'een'

gezamenlijk'doel.'

5'–'10'maanden'

Samen'
onderzoekend'

leren'en'

bouwen'

Intake'
workshop'

Plan'van'
aanpak'

Kick*Off'

Terugkom*
middag'

3Dkanjers'
cerGficaat'

4'3'2'1'
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MET WELKE 
MATERIALEN KAN JE 3D-PRINTEN?

Hout is een materiaal en plastic ook. In de wereld zijn meer dan 300.000 verschillende materialen. Als je elke seconde een materiaal weet op te noemen, ben je drie volle dagen (en nachten) bezig. Kan je met al deze materialen ook 3D-printen? Nee, sterker nog, je kan maar met een handje vol materialen 3D-printen. Zo kan je bijvoorbeeld printen met: 
• Plastics (Nylon, ABS, PLA, LayWood, Carbon)
• Metalen (Aluminium, cobalt, RVS, Goud, Zilver, Titanium)
• Keramiek (Klei)

• Beton

• Papier

• Bio Materiaal

• Eten (Chocola, Suiker, Pasta, Vlees)
Vraag: Weet jij er meer? Zoek het maar eens op Google op?
PolyLactic Acid (PLA) oftewel Polymelkzuur is biologisch afbreekbaar en wordt gemaakt van een plantaardige grondstof zoals maïszetmeel of suikerriet. Het smelt al bij 170 °C en boven de 250 °C gaat het ontbinden. De printer waar jij mee gaat printen gebruikt PLA. Je kan er ook bijvoorbeeld ABS mee printen, maar dat doen we niet in de klas. 

Vraag: Wat is ABS en waarom print je hiermee niet in de klas? Welk bekend speelgoed wordt gemaakt van ABS?

Hoeveel meter PLA zit er eigenlijk op een rol?
En, hoe zwaar is een rol PLA?
Hoeveel fluitjes zou je kunnen 3D-printen met 1 rol PLA?

6
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Hier open je 
het .stl bestand.

Hier sla je 

de .gcode op een SD-card of, 

indien de 3D-printer is aangesloten 

op de computer, print je direct je 

3D-model.

Hier zie je 
hoe lang de print 

gaat duren.

Als je een .stl 

bestand opent, komt hier 

het object te staan. Met je 

muis kan je deze 
verschuiven.

Zodra je op je model 

“klikt” verschijnt hieronder drie 

handige opties: Roteren, Schalen en 

Spiegelen

Met deze optie kan je 

verschillende “views” selecteren. 

Met bijvoorbeeld de “layers” optie kan je 

alvast kijken hoe je 3D-model geprint 

gaat worden.

Hier vind je de 

belangrijkste instellingen. Zie je 

een ander menu? Ga dan bovenin 

het scherm naar “Expert” en klik 

op “Switch to full settings”.

17
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Je eerste uitdaging: Teken je eigen naamplaatje in 3DMaak op papier eerste schets van je naamplaatje. Dan is het nu de uitdaging om je ontwerp na te maken met behulp van bijvoorbeeld Tinkercad. Maak 

daarbij ook gebruik van de zogenaamde “Shape Generators”. Je zal merken hoe makkelijk tekenen in 3D is.

22
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Worden de bandjes i
ets te slap? 

Print en plaats een belt 

tensioner.!

Link: https://www.yo
umagine.com/

designs/belt-tensio
ner

Deze gaat nog wel eens kapot. 

print proactief je o
nderdelen.!

Link: https://www.yo
umagine.com/

designs/delrin-clip
-for-

ultimaker-original

Tinkercad Top

Kernwoorden:

Natuur en techniek

Suggesties:

Op de community website 

van 3Dkanjers vind je ook het 

logo van 3Dkanjers voor op 

je 3D-printer. Print het uit, 

plaats het logo en maak een 

foto.
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               3D printen           op de Pabo              van       Pi tot Pythagoras
CRISTA CASU EN ROB VAN ’T VEER DOCENTEN REKENEN EN WETENSCHAP & 
TECHNOLOGIE AAN STENDEN HOGESCHOOL, PABO EMMEN
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‘We gaan Pi-koekjes bakken!’, met die opmerking is het allemaal 

begonnen: onze eerste stappen op weg naar 3D-printen. Een weg 

die liep van ‘heel veel hulp krijgen bij’ naar ‘heel veel hulp bieden aan’ 

het 3D-ontwerp- en printproces dat onze studenten van Stenden 

Hogeschool, Pabo Emmen, samen met leerlingen van basisscholen in 

de regio Emmen hebben doorlopen. In dit verhaal beschrijven we wat 

we onderzocht, ontdekt en ervaren hebben tijdens onze zoektocht 

naar het inzetten van de 3D-printer in het onderwijs.

Pi-vorm
Pi-koekjes bakken dus. Maar waar haal je een pi-steekvorm vandaan? Niet 
te koop bij de Action, dus zelf aan de slag met een stuk metalen strip. In een 
pi-vorm buigen. Dat viel nog niet mee. We kregen een redelijk uitziende pi, maar 
nog niet mooi, dus nog eens proberen, en nog eens. De ene vorm was beter dan 
de ander, maar het bleef een dik stuk metaal. En echt goed deeg uitsteken wilde 
er niet mee. Bovendien was dat metaal erg scherp en niet fijn hanteerbaar.
Totdat … ons oog viel op de fonkelnieuwe 3D-printer die bij de afdeling Tech-
niek stond. ‘Als we nou eens een pi-koekjesvorm in 3D-printen?’ Geweldig plan. 
Maar ja, hoe krijg je een goed ontwerp en nog veel belangrijker: hoe krijg je dat 
ontwerp in de printer en dan de steekvorm er weer uit. Een 2D-vorm van pi 
maken was niet zo moeilijk. Maar dan. Hoe wordt die vorm een 3D-vorm? En 
hoe maak je van een 3D-vorm een leesbaar bestand voor de printer? Gelukkig was 
onze techniekcollega bereid ons te helpen. Zelfs zo goed dat onze pi-vorm echte 
snijkanten kreeg en perfecte pi-koekjes uit deeg maakte. Gelukt!
Het proces hierboven lijkt van toevalligheden aan elkaar te hangen, maar dit is 
niet zo. Dit onderzoekend en ontwerpen leren. Eerst een vorm bedenken, die dan 
maken van ruw materiaal en vervolgens digitaal verder uitwerken, verfijnen en 
naar de printer sturen. Want de 3D-printer is slechts het eindstation van een heel 
(onderwijs)proces dat vooraf gaat aan het printen. 

Ontwerpen
Daarna kwam het 3Dkanjersproject naar Emmen. In samenwerking met 3Dkanjers 
wilde de afdeling Techniek van Stenden in Emmen wel voor technische onder-
steuning zorgen bij het bouwen van de printer. Wij, docenten van pabo Emmen, 
zouden dan voor een aantal scholen een project opzetten waarin 3D-printen 
middel en doel is om aan Wetenschap & Technologie te doen. Een project waarbij 
water centraal staat en er uiteindelijk een originele Drentse drinkbeker geprint 
moet worden.

233DKANJERS



Maar om dat voor elkaar te krijgen, moesten wij natuurlijk zelf ook goed weten 
waar we mee bezig gaan. Dus aan de slag met zelf ontwerpen. Eerst in Sket-
chUp. Dat viel nog niet mee. Toen in Tinkercad. Dat ging stukken beter, omdat 
Tinkercad van kant-en-klare vormen gebruik maakt. Vormen die vervol-
gens zodanig vervormd, samengevoegd en uitgehold kunnen worden, dat ieder 
3D-bouwwerk gemaakt kan worden. Ook een beker.

Eerste beker
Onze eerste beker was vooral een bekertje. In de demonstratie aan onze studenten 
(waar van de 32 studenten er maar 1 een 3D-printer ooit in het echt gezien had) 
moest er meteen een compleet, tastbaar, product komen. We hadden ook niet 
goed naar de afmetingen gekeken, maar de printtijd van een half uur voor een 
beker beviel ons wel. 
Nadat de Ultimaker nog even door de technici tot in perfectie was afgesteld, 
werd het apparaat aan de studenten getoond. De ‘ohs’ en ‘ahs’ waren niet van 
de lucht. Toen kwam hét moment: we gingen ons ontwerp printen. Als volleerd 
3D-ervaringsdeskundigen vertelden we wat we deden, bereidden de printer voor, 
klikten op ‘print van SD’ en kozen onze beker. Opwarmen en … daar begon het 
apparaat te zoemen, de motoren bewogen de printkop de tafel ging omhoog en 
er kwam een dun draadje gesmolten PLA dat zich hechtte op de printtafel. Het 
draadje werd een cirkel. En werd dikker. En werd een echte bodem en daarna 
een bekertje. Wat waren we blij en trots op ons eerste eigen ontwerp dat we 
zelf geprint hadden. Ons enthousiasme over een bekertje van 3 cm hoog stak 
de studenten aan. Ook zij werden enthousiast. De studenten zagen straks hun 
eigen enthousiasme op de leerlingen overgaan. Belangstelling voor Wetenschap 
& Technologie start met verwondering!

Pythagoras
Een paar dagen later was het Open Dag. Daar liet ik de Ultimaker ook draaien. Het 
ontwerp hadden we op internet gevonden: een echte Pythagorasbeker. Wat een 
bekijks, wat een verwondering, wat een belangstelling voor de printer en een half 
geprinte beker. Maar toen die beker klaar was en we deze konden demonstreren 
was er nog meer lof en verwondering. Hoe mooi: een technisch apparaat uit onze 
tijd maakt een replica, een afdruk van een techniek die al eeuwenoud is! Daar zit 
de kracht van 3D-printen: iets maken dat er niet meer is, of nog niet is. Zoek de 
werking van de Pythagorasbeker maar eens op.

Projecten
Ondertussen waren studenten aan scholen gekoppeld van het 3Dkanjersproject. 
Daar bleek dat het bouwen van de printer best wel lastig was. Onze studenten 
zaten aan deadlines van het project vast en veel vertraging mocht dat allemaal 
niet oplopen. Soms was het maar krap aan dat de printer op tijd klaar was om er 
mee te printen.
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Op de Burgemeester Wessels Boerschool in Dalen is een vierdejaars pabostudent 
een onderzoek gestart naar het inzetten van de 3D-printer als didactisch middel. 
Uiteraard gaat hij eerst een printer bouwen met zijn leerlingen van groep 7.

Ja, en dan komen de problemen. 
Zo’n printer instellen valt niet 
mee. Het printen wil niet. De 
print blijft niet goed plakken. 
Het ontwerp is te groot, te klein. 
Hoe bied je hulp op afstand? Dat 
gaat via Facebook, foto’s bekijken 
en dan suggesties doen voor een 
oplossing. Gelukkig helpt de afde-
ling Techniek goed mee.
Er moet heel wat bij gerekend worden met maten, inhouden, enz. Maar ook het 
leren interpreteren van de waarden in een programma als Cura dat het 3D-ont-
werp van Tinkercad omzet in een laagjesprogramma dat door de printer geprint 
kan worden. Maar dan blijkt dat Tinkercad beperkingen heeft als je teveel vormen 
uitholt en aan elkaar plakt. Een prachtige wereldbol op een beker redt het dan 
niet. Maar het logo van Unicef weer wel, en ook een naam in de letters van de 
wieken van een molenbeker. 

Mooiste beker
En zo werd het 10 juni, de afsluiting van het project, en kunnen de mooiste bekers 
meedoen aan de verkiezing van mooiste Drentse drinkbeker 2015. De Unicefbeker 
is een kanshebber. Maar die van Bentl’eau met tekst op de beker en een fraaie B 
als oor ook. Net als de molenbeker met koekjeshouder. En wat te denken van de 
sierlijke beker die uit twee bollen bestaat. Heel origineel is ook de ijslollybeker 
waar waterijsjes mee gemaakt kunnen worden. De leerlingen van De Catamaran, 
school voor speciaal onderwijs, kunnen er goed over vertellen. Met verstand van 
zaken leggen zij uit hoe de printer laagje voor laagje aanbrengt om uiteindelijk 
tot de ijslollybeker te komen.

Makereducation
Er is veel geleerd door de basisschoolleerlingen, door de studenten en door ons. 
Over de techniek van de 3D-printer. Maar ook over ontwerpen in 3D. Over moge-
lijkheden en onmogelijkheden, want zwevend printen lukt niet, dus moet er 
ondersteund worden. Maar hoe doe je dat dan weer? En hoe verschaal je een 
model? Welke effecten hebben snelheid, temperatuur en printdikte op het model? 
Bedenken, ontwerpen en uitvoeren; berekenen, verwoorden en onderbouwen; 
mislukkingen incasseren, doorzetten en succes beleven; samen problemen 
oplossen, werken met ICT en creatief denken. Kortom: Makereducation in optima 
forma. En dat was uiteindelijk het doel waarbij de 3D-printer het middel is.

JA, EN DAN KOMEN  
DE PROBLEMEN.  

ZO’N PRINTER INSTELLEN 
VALT NIET MEE. 
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ONTWERPEN EN PRINTEN IN 3D:

JE FANTASIE WORDT 
WERKELIJKHEID!
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DE 3D-PRINTER ALS DIDACTISCH 
MIDDEL IN HET ONDERWIJS

Om antwoord te vinden op deze vraag heb ik eerst eens goed naar het 3D-printen gekeken. Hoe werkt het? Wat kun je 
ermee? Wat komt er allemaal bij kijken? Al snel kwam er naar boven dat 3D-printen meer is dan alleen maar een ontwerp 
maken en op ‘print’ drukken, het gaat juist om het proces daar omheen. Het 3D-printen op zichzelf is geen doel maar een 
middel. 

De ontwerpend lerencyclus is een werkvorm die zich uitstekend leent om de 3D-printer bij in te zetten. De 3D-printer kan 
tijdens deze werkvorm het ontworpen product omzetten in een tastbaar product, waarbij de mogelijkheden oneindig zijn. 
Tijdens het doorlopen van de 7 stappen van de ontwerpend lerencyclus gaan de leerlingen aan de slag met het oplossen van 
een probleem waarbij eigen bedacht ontwerpen de oplossing moet zijn. Omdat bij het toepassen van de ontwerpend leren-
cyclus en de 3D-printer, zowel de werkvorm als het middel, voort komt vanuit de techniek, spreken we van een Wetenschap 
en technologie (W&T) activiteit. 

Tijdens deze 7 stappen zijn de leerlingen druk bezig met het gebruiken en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en atti-
tude. Daarnaast komen ook de 21ste eeuwse vaardigheden en verscheidene kerndoelen aan bod. Het gebruik van de ontwer-
pend lerencyclus in combinatie met de 3D-printer levert dus een hoog leerrendement op. De leerlingen zijn tijdens deze 
activiteit op veel vlakken tegelijk bezig met het ontwikkelen en gebruiken van vaardigheden en kennis. We weten nu dat 
de ontwerpend lerencyclus waarbij de 3D-printer ingezet wordt als middel, een zinvolle W&T activiteit oplevert. We weten 
echter nog steeds niet hoe we deze ontwerpend lerencyclus precies moeten inzetten met de 3D-printer als middel. 

Daarom heb ik als antwoord op de vraag een format ontwikkeld dat leerkrachten in het gehele basisonderwijs en de onder-
bouw van het voortgezet onderwijs kunnen gebruiken om een W&T activiteit te ontwerpen waarbij de 3D-printer ingezet 
wordt als didactisch middel. De basis voor dit format vormt de ontwerpend lerencyclus. Door het toepassen van deze cyclus in 
combinatie met de 3D-printer ontstaat een W&T-activiteit waarin meer dan alleen technische vaardigheden aan bod komen. 
Bij een W&T-activiteit die ontworpen is volgens dit format, ontstaat er een activiteit waarin de leerlingen zowel kennis, 
vaardigheden als attitude ontwikkelen. De leerkracht beschrijft deze kennis, vaardigheden en attitude als doelen. Daarnaast 
worden ook de kerndoelen en de 21ste eeuwse vaardigheden beschreven die tijdens de activiteit(en) aan bod komen. Het 
format geeft op deze manier zowel een overzicht van de doelen waaraan de kinderen werken als van een voorbereiding van 
de activiteit. Dit zorgt er allemaal voor dat er een W&T-activiteit wordt ontworpen waarbij de 3D-printer op een geschikte en 
zinvolle manier wordt ingezet. Dit format is opgenomen in de handreiking voor leerkrachten van 3Dkanjers.

JAN-GEERT MEPPELINK 4E JAARS STUDENT PABO, STENDEN HOGESCHOOL IN EMMEN

De 3D-printer is een technische ontwikkeling die ook zijn weg naar het 

basisonderwijs	 heeft	 gevonden.	 Steeds	 meer	 scholen	 in	 het	 primair-	

en voortgezet onderwijs zien de voordelen van het gebruiken van een 

3D-printer. Het is een leuk en interessant apparaat maar hoe kun je de 

3D-printer	zinvol	inzetten	in	het	onderwijs?	Deze	vraag	stond	centraal	

tijdens	mijn	onderzoek	naar	aanleiding	van	mijn	afstuderen	aan	de	pabo	

op Stenden Hogeschool in Emmen. 
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NEXT GENERATION 
LEARNERS 
DENKEN, 

ONTWERPEN EN 
PRINTEN 3D! 

3D-PRINTEN IN 
RELATIE TOT DE 
21ST CENTURY 

SKILLS

DANIELLA OVERBEEK ONDERNEMER IN ONDERWIJS, TEAM ICT EN DIGITAAL LEREN 
BIJ	OINO-ADVIES	IN	VOORST

Begeleiding en advisering van scholen bij de implementatie van ICT in het onderwijs.
Kijkt kritisch en nieuwsgierig naar nieuwe digitale middelen en hoe die een plek (kunnen) 

krijgen binnen het onderwijs.
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Voor volwassenen gaat er een wereld open maar voor 

leerlingen is het de normaalste zaak van de wereld: 

een 3D-printer. Alsof hij er altijd al is geweest! In no 

time kunnen ze omgaan met het apparaat, de software 

en ontwerpen en maken ze de mooiste dingen. In hun 

werkbare leven zullen ze in veel beroepen gebruik maken 

van een 3D-printer. Denk maar eens aan de 

zorg, de bouw, de voedselindustrie en 

de kledingbranche. 

Steeds meer scholen zijn 
de mogelijkheden van 
3D-printen aan het 
ontdekken. De ervaringen 
van deze scholen lees 
je ook in dit magazine. 
Misschien ben je na het 
lezen van al deze erva-
ringen helemaal om en 
wil je ook een 3D-printer 
in jouw school. Zal het 
net zo’n vlucht gaan 
nemen als een tablet in 
het onderwijs? Dat weten 
we pas over een paar jaar! 
Voor nu is de vraag: Hoe 
past een 3D-printer in het 
onderwijs van deze tijd?

21st century skills.
21st Century skills oftewel ‘vaardig-
heden voor de 21e eeuw’! Overal horen, 
zien en hebben we het erover. Leerkrachten, 
directeuren, besturen, maar ook beleidsmakers 
oriënteren zich op dit onderwerp. En niet alleen in MODEL 21ST CENTURY SKILLS, KENNISNET.
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Nederland is men hiermee bezig, ook in veel landen over 
de hele wereld staan de 21st century skills op de agenda. In 
Nederland was Kennisnet een van de aanjagers. Zij gaven 
de universiteit van Twente de opdracht om eens in kaart 
te brengen welke vaardigheden er in de ons omringende 
landen werden benoemd. En zo werden er zeven vaardig-
heden voor Nederland beschreven. 
Als je zo naar het lijstje vaardigheden kijkt, dan hoor ik 
je denken: ‘Hè, maar dat zijn toch vaardigheden die ook 
in de 19e of 20e eeuw belangrijk waren?’ Klopt, maar de 
technologische ontwikkelingen hebben de manier waarop 
we die vaardigheden uitvoeren drastisch veranderd. Wat 
dacht je van de verschillende manieren van communiceren? 
Wat vroeger face to face ging of met de telefoon, vindt nu 
voornamelijk digitaal plaats. Je communiceert met mensen 
over de hele wereld. Hoe ga je dan om met de culturele 
verschillen? En wat dacht je van het onderdeel ‘kritisch 
denken’? Wat vroeger in de encyclopedie stond, kon je 
voor waarheid aannemen. Nu kan iedereen van alles op het 
internet plaatsen, maar hoe weet je nou welke informatie 
juist is? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

OinO-Advies helpt scholen om de 21st century skills een 
plek te geven in het onderwijs. Daarom past het 3Dkanjers 
project goed bij onze ambities. 

Relatie 3D-printen en 21st century skills.
Terug naar de 3D-printer in relatie tot de 21st century 
skills. Laten we eens een aantal vaardigheden onder de loep 
nemen die je nodig hebt bij het 3D-printen. En zoals je weet 
bij 3Dkanjers, bouw je eerst de printer met elkaar voordat je 
hem kunt gebruiken. Hoe gaaf is dat!

Om de printer te bouwen is samenwerken noodzakelijk. In 
het proces heeft ieder zijn taak en zijn kwaliteiten. Door 
deze van elkaar te benutten, zal het resultaat snel zichtbaar 
zijn. Als de printer klaar is, kun je hem gaan gebruiken. Er 
zijn scholen waar ook de buurt de printer mag gebruiken of 
bijvoorbeeld de naschoolse opvang.
Voordat de printer eenmaal draait, is er vast en zeker een 
beroep gedaan op het probleemoplossend vermogen van 
de leerlingen. Allereerst is de handleiding in het engels en 
google translate vertaalt niet alles zoals het engels bedoeld 

is. Wat staat er dan? Wat bedoelen ze? Daarbij kom je tijdens 
het hele bouwproces een aantal uitdagingen tegen. Wat als 
het niet past? Met elkaar kritisch kijken naar het proces 
en welke oplossingen er bedacht kunnen worden. Creativi-
teit van leerlingen wordt ook aangesproken. Niet alleen om 
problemen op te lossen, maar juist ook later als de printer 
klaar is en er ontworpen kan gaan worden. De ICT-vaardig-
heden van leerlingen is een belangrijke in deze. Waar vind 
ik de juiste informatie zijn voor het bouwen van de printer? 
Hoe maak ik een VLOG/BLOG? Welke programma’s zijn er 
voor het ontwerpen? Enzovoorts. 

Je ziet dat bijna alle vaardigheden aan bod komen. Het is 
wel belangrijk dat tijdens de bouw en daarna gecommuni-
ceerd wordt over het proces. Wat ging er goed? Wat kan er 
beter? Wat doen we de volgende keer anders? Veel scholen 
kiezen er ook voor om leerlingen zelf een VLOG of BLOG bij 
te laten houden, zodat ze ook de wereld buiten de school op 
de hoogte kunnen houden.

Voor leerlingen is het belangrijk dat ze met concreet mate-
riaal aan de slag kunnen. Steeds meer scholen combineren 
het leren uit de boeken met het ontwerpend en onderzoe-
kend leren. Hierbij worden leerlingen uitgedaagd om zich 
voor te doen als ontwerper of onderzoeker, waarbij kritisch 
denken, problemen oplossen, creativiteit, communiceren en 
een nieuwsgierige houding belangrijk zijn. Dit zie je nu nog 
vooral terugkomen bij het vakgebied Wetenschap en Tech-
niek, waarbij ook de 3D-printer een prima plek kan krijgen. 
Met behulp van de 3D-printer kunnen de leerlingen hun 
ontwerpen direct printen en zien of de door hun bedachte 
oplossingen en ideeën succesvol zijn. 

Maar als je even verder kijkt, kun je vast genoeg voorbeelden 
bedenken waarbij je de 3D-printer bij andere vakken in kunt 
zetten. En anders helpen je leerlingen je wel!

Dus wil je aan de slag met de 21st century skills, dan kan 
een 3Dkanjers project een prima invulling zijn. Samen met 
jouw kanjers de toekomst in!
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'Ik maak 
wat ík 
wil!'
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OBS Het Spectrum en ODBS De Eskampen 
uit Peize hebben een plusklas voor de leer-
lingen die extra uitdaging behoeven. Zij 
werken met deze leerlingen aan gezamen-
lijke activiteiten met nadruk op onderzoe-
kend leren en ‘out of the box’ denken en aan 
persoonlijke doelen op het gebied van inzicht 
in jezelf, samenwerken, communiceren, leren 
leren en presenteren, analytisch-, creatief- 
en reflectief denken. De 3D-printer heeft 
een plaats verworven in dit leren. Twee uur 
per week ontmoeten deze leerlingen elkaar 
in de plusklas, maar het werkt ook door in de 
anderen uren.. en op de andere leerlingen. 
Anet Timmer, plusklasbegeleider, deelt hier 
haar ervaringen.

Hoe begon het ondernemen?
In het schooljaar 2013-14 zijn wij gestart 
met ondernemen in de plusklas. De leer-
lingen kregen een gastles over de paperclip. 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen veel 
creatiever denken dan volwassenen. Om 
deze creativiteit niet te verliezen of beter 
nog, uit te bouwen, moeten we ons onder-
wijs anders inrichten. De gastspreker daagde 

De 3D-printer biedt 
mogelijkheden 
  tot ondernemend 
                      leren

de leerlingen dan ook uit zoveel mogelijk 
ideeën te bedenken over wat je met een 
paperclip zou kunnen doen. De ideeën waren 
eindeloos. Er werd zelfs een stoel bedacht te 
ontwerpen vanuit een paperclip! 
De vier beste ideeën werden gekozen en 
verder uitgewerkt in groepen. Bij iedere 
groep kwam een ondernemer uit de directe 
omgeving meedenken over het ontwerp. Er 
volgde marktonderzoek, een website werd 
opgezet en een vader kwam een presentatie 
geven over marketing. De leerlingen gaven 
zelf gastlessen in hun eigen klassen en lieten 
hen helpen bij het productieproces, om 
uiteindelijk de producten te gaan verkopen 
op het plein. De organisatie ‘Meesterlijk 
Ondernemen In Drenthe’ (MOID) en ‘Beta-
punt Noord’ maakten dit initiatief mede 
mogelijk en in juni 2014 was onze onder-
neming een feit. Op de kinderbedrijvendag 
(georganiseerd door MOID) werd ons bedrijf 
‘Superclipsproducties’ officieel ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel.

De 3D-printer als onderdeel van 
het ondernemend leren
De ondernemer in de leerlingen was geboren. 
De verkoop was een succes geworden en de 
leerlingen wilden meer. Ze hadden ideeën 
voor nieuwe producten en de verkoop 
daarvan, inclusief promotieplan en kortings-
acties. Maar deze zouden niet met slechts 
een paperclip en wat papier en kralen als 
grondstof gemaakt kunnen worden. Hiervoor 
hadden ze een 3D-printer nodig! Dit was het 
moment waarop 3Dkanjers in beeld kwam. 
Zij leveren een prachtig aanbod van een 
zelf te bouwen 3D-printer, een introductie, 
handleidingen voor het bouwen, ontwerpen 
en printen, een community op het web om 
van alles na te kunnen zoeken en vragen, 
ervaringen uit te wisselen en service en 
garantie. En van deze laatste hebben we 
dankbaar gebruik gemaakt, want ook voor de 
leerkracht is het een leuke uitdaging.

De leerlingen hebben wederom een heel 
schooljaar enthousiast ondernomen. De 
bouw van de printer was een hele klus, maar 
toen die eenmaal printte waren de leerlingen 

ANET TIMMER PLUSKLASBEGELEIDER OBS HET SPECTRUM EN ODBS DE ESKAMPEN
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zó trots dat ze deze zelf gebouwd hadden. 
Ze weten er nu veel meer van; ze weten hoe 
het werkt en als er problemen zijn kunnen 
ze deze meestal zelf oplossen. Ze zijn zelfs 
in pauzes en na schooltijd regelmatig aan 
het werk. Omdat alle kinderen in de scholen 
erg nieuwsgierig werden naar de 3D-printer 
hebben ze ook al workshops in andere 
klassen gegeven over de 3D-printer en een 
ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Op de 
kijkmiddag zijn alvast de eerste ontwerpen 
verkocht ten bate van een nieuwe rol PLA 
plastic voor de 3D-printer. We verkopen 
als een trein: de bestellijst is nog niet eens 
volledig afgewerkt. Komend schooljaar 
kunnen wij dus zo de draad weer oppakken. 
We zullen dan ook eens een boekhouder 
uitnodigen voor tips om onze administratie 
te professionaliseren. Bovendien ligt er een 
aanvraag van een andere groep om hen te 
helpen ondernemen. Wellicht willen zij ook 
gebruik maken van de 3D-printer?

Onze visie op het werken met 
de 3D-printer
Wij willen leerlingen eigenaar laten zijn van 
hun eigen leerproces. Hen begeleiden door 
geen antwoorden te geven op vragen, maar 
door vragen te stellen. Wij stimuleren een 
onderzoekende houding. Leerlingen stellen 
vragen en vinden antwoorden. Zij werken 
samen, helpen elkaar, verdelen taken. Zij 
maken gebruik van ICT en hun omgeving. En 
niet iedereen doet hetzelfde, iedereen heeft 
zijn eigen taak binnen ons bedrijf. We hebben 
ons bedrijf verdeeld in afdelingen; onder-
zoeken en ontwerpen, productie en onder-
houd, marketing en public relations. Van 
iedere afdeling is er één leider. Zij vormen 
samen het managementteam. Zo wordt er 
gebruik gemaakt van ieders talenten, maar 
worden er ook talenten ontwikkeld. We doen 
niet net alsof, we doen het echt. Dit maakt 

“MISSIE GESLAAGD”, MAAR HET PRODUCT WAS NIET HET BELANG-
RIJKSTE DOEL. BELANGRIJKER WAS HET PROCES. VEEL LEER-
DOELEN ZIJN AAN BOD GEKOMEN EN NIET ALLEEN VOOR DE 
LEERLINGEN, OOK VOOR DE LEERKRACHT.

het leren functioneel. De 3D-printer is hierbij 
geen doel maar middel. En niet zomaar een 
middel, maar een aantrekkelijk middel. De 
3D-printer biedt een vierde dimensie: die 
van perspectief! Vele doelen zijn bereikt en 
er zijn nog meer te behalen. Wij hebben al 
weer zin in een nieuw schooljaar. 

Wilt je meer over ons weten, kijk dan op onze 
site www.superclipsproducties@weebly.com.
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De 3Dkanjers Experience  als regionaal initiatief
Centraal in de filosofie van 

3Dkanjers staat het werken in 

de eigen leef- en leeromgeving 

van het kind en het creëren van 

relevante netwerken rondom 

de deelnemende (basis)scho-

len liefst op lokaal of regiona-

le basis. Deze netwerken fun-

geren als ondersteunings- en 

inspiratiebron voor de deelne-

mende basisscholen. Het gaat 

misschien in deze fase nog te 

ver om te zeggen dat met de 

opzet van een dergelijk net-

werk op een praktische wijze 

invulling wordt gegeven aan 

de 21e eeuwse school die veel 

meer fungeert als een open 

leercentrum, maar daar waar 

participanten elkaar vinden en 

ontdekkend en onderzoekend 

kijken naar wat hen zou kunnen 

binden zien we wel bewegin-

gen die kant op.

Op dit moment worden het merendeel van de 3Dkanjers 
Experiences in projectvorm uitgevoerd. Het startpunt van 
een dergelijk netwerk is vaak een organisatie die wil optreden 
als katalysator. 3Dkanjers gaat dan met deze organisatie 
op zoek naar andere participanten. 3Dkanjers begeleidt dit 
proces, brengt ervaring in en doet het projectmanagement. 
Gezamenlijk worden de (basis)scholen benaderd en 
werkenderwijs krijgt het project en ook de specifieke 
invulling vorm. De omvang van het aantal deelnemende 
scholen varieert, maar ligt meestal rond de 30 à 40 scholen. 
Uiteraard wordt elke participant in de gelegenheid gesteld 
om zijn of haar specifieke doelstellingen te realiseren. Er 
is echter een “onbespreekbaar” onderdeel en dat is dat de 
leerling in elk project centraal staat.

3Dkanjers project Hoogeveen
Het pilotproject 3Dkanjers Hoogeveen (start september 2013 
en einde juni 2014) was een samenwerking van Rotaryclub 
Staphorst-Reestland, de RSG Wolfsbos en de gemeente 
Hoogeveen. 
De keuze voor Hoogeveen is daarbij puur pragmatisch 
geweest. Een lid van de Rotaryclub is docent aan de Regi-
onale Scholengemeenschap Wolfsbos. Op deze scholen-

FO
TO

: H
ER

M
AN

 W
O

LT
ER

SO
M

34 3DKANJERS



De 3Dkanjers Experience  als regionaal initiatief
gemeenschap draaide al een techniek carrousel en in dat 
kader wilde men het project graag steunen. Uiteindelijk 
hebben 12 basisscholen in de gemeente Hoogeveen deelge-
nomen aan de pilot en daarmee ook een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van 3Dkanjers.

Gaande weg is de pilot uitgegroeid tot een echt regionaal 
initiatief geworden waar naast de al genoemde partijen 
ook Ultimaker (3D-printers), API Emmen (filament) en 
de Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Stenden in 
geparticipeerd hebben.

Een verrassende ontwikkeling kwam nog van de kant van 
Doodle3D, die ook graag aan het project deel wilde nemen 
en een aantal Doodle3D kits heeft geleverd. Met deze kit 
kunnen ook leerlingen in de onderbouw op zeer eenvou-
dige wijze tekeningen maken die het programma omzet in 
een 3D-tekening. Hiermee werd in het project ook de weg 
geopend om de 3D-printer in te zetten op alle onderwijs-
niveaus.
Deze pilot heeft begin 2015 een vervolg gekregen in het 
3Dkanjers project Hoogeveen fase 2. Met name geïnitieerd 
door de gemeente met als doelstelling om alle basisscholen 
in Hoogeveen deel te laten nemen aan een 3Dkanjers Expe-
rience. In deze vervolgfase participeren naast de gemeente 
Hoogeveen, de Rabobank, de Combinatie Hoogeveense 
Ondernemingen, de Provincie Drenthe, RSG Wolfsbos en het 
Roelof van Echten College.

3Dkanjers project Meppel
Het 3Dkanjers project Meppel is geïnitieerd door scholen-
gemeenschap Stad & Esch. Deze scholengemeenschap wil 
met het project graag haar imago bestendigen als innova-
tieve school en ook een brugfunctie naar de basisscholen 
in haar werkgebied vervullen. Stad & Esch en 3Dkan-
jers hebben achtereenvolgens de Ronde Tafel Meppel, de 
gemeente Meppel, de Rabobank Meppel, Steenwijkerland en 

Staphorst, het Ondernemersfonds Meppel en de provincie 
Drenthe bereid gevonden het initiatief zowel inhoudelijk als 
financieel te steunen. 

De ambitie is om 75% van alle basisscholen in Meppel, 
Steenwijkerland, de Wolden, Staphorst en Westerveld deel 
te laten nemen aan de 3Dkanjers Experience. Dat betekent 
circa 65 scholen. De deelnemende scholen krijgen 50% 
vergoed van de kosten voor een 3Dkanjers Experience. Via 
de participanten zijn de scholen (vaak de bovenschoolse 
directeuren) benaderd of ze interesse hadden. 3Dkan-
jers verzorgde dan de presentaties voor de directeuren. Op 
dit moment doen 45 scholen mee. Een ongekend resul-
taat en de verwachting is dan ook dat de ambitie gereali-
seerd wordt. In de tweede helft van 2015 ligt het accent op 
de intake en het bouwen van de 3D-printer en eind 2015 
starten we met de gebruiksfase met een aantal 3D-pro-
jecten. Duidelijk is dat er in ieder geval een brillenproject 
zal starten met de plaatselijke opticien Guus Brillen en dat 
de Rabobank zal gaan participeren in een project gericht 
op “Ondernemend Leren, Leren Ondernemen”. Met Stad & 
Esch zijn gesprekken gaande om op de school een vorm van 
“FabLab” in te gaan richten.
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/hvp

Het idee van Jos en Remco. 

De betrokkenheid van Ulbo.

3Dkanjers en de Rabobank

Als Rabobank willen we ontwikkelingen mogelijk maken in onze omgeving. Zo helpen we

ondernemende mensen om hun plannen te verwezenlijken. Neem het idee van Jos Kok en

Remco Liefting, die rondom 3D printing een lesprogramma ontwikkelden voor basis-

scholen. Dit unieke initiatief heet 3Dkanjers. Ulbo de Sitter van de Rabobank nam een

aandeel in hun project. Hij zorgde ervoor dat basisscholen kennis konden maken met deze

technologie. Zo organiseerden we samen met 3Dkanjers een informatieavond voor

leerkrachten en directeuren van basisscholen. Hier werden de ongekende mogelijkheden

van 3D printing tentoongesteld. Ook werd er aandacht besteed aan hoe de technologie

van morgen een duurzame bijdrage kan leveren aan de creatieve en technische

ontwikkeling van kinderen. Daarnaast kregen de 3DKanjers de mogelijkheid om hun unieke

project in de Rabo Experience in Hilversum aan het grote publiek te tonen. De betrokken-

heid van Ulbo zorgde ervoor dat het idee van Jos en Remco een extra impuls kreeg.



3Dkanjersproject Hilversum
Begin 2015 is er door 3Dkanjers en Rabobank HVP (Hilversum, 
Vecht en Plassen) hard gewerkt om een spraakmakend 
3Dkanjers project van de grond te tillen met als titel: Zorg 
voor elkaar. In dit project gaan leerlingen uit de boven-
bouw van zes basisscholen en één school in het voortgezet 
onderwijs in regio Hilversum, Vecht en Plassen een jaar lang 
toewerken naar het lanceren van een innovatief zorgproduct. 
De hefboom van dit project is 3D-printen. Met dit project 
willen de participanten onder meer de attitude van leerlingen 
en leerkrachten positief stimuleren rondom de thema’s tech-
niek, zorg, ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid. 

De participanten in een lokaal/regionaal 
 3Dkanjersproject
Op basis van lopende projecten hebben we de motieven van 
de meest voor de hand liggende participanten op een rijtje 
gezet.

•  De (basis)scholen kunnen door deelname aan het 3D-pro-
ject invulling geven aan de eisen die gesteld worden om 
het onderwijsgebied techniek (deels) in te vullen, actief te 
werken met vernieuwende onderwijsaanpakken, attractief 
onderwijs voor de leerlingen te ontwikkelen en te voldoen 
aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt. Daarbij komt 
dat door in een dergelijk netwerk te participeren de kosten 
laag zijn en de ondersteuning professioneel. Hierdoor is 
de kans klein dat de 3D-printer stof staat te vangen in een 
stil hoekje. 

•  Een school voor voortgezet onderwijs ziet in de onder-
steuning van een 3Dkanjers Experience een mogelijkheid 
om de banden met de basisscholen in hun verzorgingsge-
bied aan te halen en 3D-printen ook een plek te geven in 
hun eigen curriculum.

•  Een serviceclub geeft invulling aan concrete maatschap-
pelijke betrokkenheid door een 3Dkanjers Experience te 
steunen.

•  Gemeenten en provincies faciliteren en stimuleren een 
3Dkanjers Experience omdat ze dit project zien als een 
uiterst praktische invulling van samenwerking tussen 
overheid, bedrijfsleven en onderwijs, als fundament voor 
de kwalitatieve verbetering van haar toekomstige arbeids-
markt, en invulling van hun onderwijsbeleid.

•  Het lokale bedrijfsleven kan praktisch bijdragen aan 
het leggen van een stevig fundament voor haar toekom-
stig (technisch) arbeidspotentieel.

•  Hogescholen (bijvoorbeeld PABO’s) zien een mooie 
kans om uitdagende stageplaatsen te creëren en kunnen 
de ervaringen een plek geven in hun eigen opleidingen 
voor toekomstige leerkrachten.

De voordelen van een 3Dkanjers netwerk:
1.  In een netwerk kunnen de scholen met elkaar brainstormen over de 
aanpak	en	werkwijze	van	het	 inzetten	van	de	3D-printer	 in	het	klas-
lokaal en kunnen ze elkaar steunen bij de uitvoering. Ook biedt het 
mogelijkheden om samen 3D-projecten uit te voeren.

2.		Financiële	voordeel	voor	een	basisschool.	Omdat	participanten	in	een	
netwerk	 over	 het	 algemeen	 een	 financiële	 bijdrage	 leveren	 om	 de	
drempel bij basisscholen te verlagen. In sommige regionale projecten 
loopt deze bijdrage op tot bijna 50% van de kosten.

3.		Continuïteitsvoordelen.	Omdat	participanten	er	belang	bij	hebben	dat	
de 3Dkanjers Experience leidt tot een structurele inbedding in het 
curriculum	van	de	basisscholen	en	daar	ook	op	toezien.	Denk	aan	parti-
cipanten die met de basisscholen een meerjarige afspraak hebben over 
gezamenlijke projecten.

4.		Participanten	 in	een	project	willen	vaak	ondersteuning	 leveren	 in	de	
bouwfase als bouwhulp. Denk daarbij aan scholen voor voortgezet en 
hoger	 onderwijs	 die	 leerlingen	 uit	 de	 bovenbouw	 inzetten	 als	 “vlie-
gende	brigade”.	

5.		Participanten	 kunnen	 scholen	 inspireren	 om	 met	 leerlingen	 mooie	
3D-projecten	op	de	kaart	te	zetten.	Denk	aan	bedrijven	die	ontwerp-
klussen	uitzetten.

6.		Na	de	3Dkanjers	Experience	kan	de	basisschool	met	de	participanten	
over	 	 een	volgende	 stap	 zoals	het	neerzetten	van	een	 “FabLab”-ach-
tige	omgeving	in	een	van	de	participerende	scholen	of	bedrijven	waar	
bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.

7.  De scholen krijgen in een netwerk veel gemakkelijker toegang tot inter-
actie	met	bedrijven.

8.		Het	 werken	 in	 een,	 goed	 opgezet,	 gevarieerd	 netwerk	 geeft	 de	
participanten	ook	de	kans	om	in	hun	kracht	te	blijven,	dat	te	doen	waar	
ze goed in zijn en daardoor het grootste rendement uit het netwerk 
weten te halen.
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Het idee van Jos en Remco. 

De betrokkenheid van Ulbo.

3Dkanjers en de Rabobank

Als Rabobank willen we ontwikkelingen mogelijk maken in onze omgeving. Zo helpen we

ondernemende mensen om hun plannen te verwezenlijken. Neem het idee van Jos Kok en

Remco Liefting, die rondom 3D printing een lesprogramma ontwikkelden voor basis-

scholen. Dit unieke initiatief heet 3Dkanjers. Ulbo de Sitter van de Rabobank nam een

aandeel in hun project. Hij zorgde ervoor dat basisscholen kennis konden maken met deze

technologie. Zo organiseerden we samen met 3Dkanjers een informatieavond voor

leerkrachten en directeuren van basisscholen. Hier werden de ongekende mogelijkheden

van 3D printing tentoongesteld. Ook werd er aandacht besteed aan hoe de technologie

van morgen een duurzame bijdrage kan leveren aan de creatieve en technische

ontwikkeling van kinderen. Daarnaast kregen de 3DKanjers de mogelijkheid om hun unieke

project in de Rabo Experience in Hilversum aan het grote publiek te tonen. De betrokken-

heid van Ulbo zorgde ervoor dat het idee van Jos en Remco een extra impuls kreeg.



3Dkanjersproject Hoogeveen

‘Cadeautje voor 
Hoogeveen’
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Kort	 na	 de	 zomervakantie	 van	

2013 kwamen Jos Kok en Jan 

Mostert, beiden lid van de Ro-

taryclub Staphorst-Reestland 

zich melden bij de gemeente 

Hoogeveen.	 Geïnspireerd	 door	

het tekort aan technici wilden zij 

als Rotarians een project organi-

seren om basisschoolleerlingen 

op een speelse manier met tech-

niek te laten kennismaken en om 

af te rekenen met het oude en 

onaantrekkelijke imago van tech-

niek. Techniek is al lang niet meer 

alleen maar sleutelen aan auto’s, 

vieze handen en iets waar je voor 

moet kiezen als je verder toch 

niets anders kunt. 

Jos Kok vertelde dat hij enige tijd daarvoor weer in contact 
was gekomen met Remco Liefting die hem enthousiast 
vertelde over de mogelijkheden van 3D-printing en het 
3Dkanjersproject. Voor Jos was daarmee het idee voor het 
Rotaryproject geboren. 

Jan Mostert, docent op RSG Wolfsbos in Hoogeveen, wist 
dat zijn school al enkele jaren de technieklessen voor een 
aantal basisscholen verzorgt. Via die weg was het contact 
met de basisscholen gauw gelegd. Zo kwam het balletje aan 
het rollen om een pilotproject 3Dkanjers in Hoogeveen te 
starten.

Jos en Jan kwamen op bezoek om aan de gemeente 
Hoogeveen een bijdrage te vragen. Door het aanstekelijke 
enthousiasme van de beide heren, maar vooral ook vanwege 
het feit dat de projectdoelen van het 3Dkanjersproject 
aansluiten bij de doelen van de gemeentelijke programma’s 
‘Meedoen en Talentontwikkeling’ en ‘Werken aan Werk’ 
ging in januari 2014 in Hoogeveen de pilot van start.

Voor de gemeente Hoogeveen eigenlijk een ‘cadeautje’ 
omdat Hoogeveen niet het domicilie is van de betreffende 
Rotaryclub. 

Waarom zet een gemeente in op 
techniekstimulering?
Talentontwikkeling 
Het is algemeen bekend dat er een landelijk tekort is aan 
technisch personeel. Dat heeft aan de ene kant te maken 
met het feit dat in het onderwijs decennialang te veel nadruk 
is gelegd op het cognitieve leren: taal en rekenen. Techniek 
had een negatief imago: ‘Dat was voor kinderen die niet 
goed konden leren en liever met hun handen bezig wilden 
zijn’. We hebben het in het verleden veel te onaantrekke-
lijk gemaakt. Het is tijd voor een nieuw imago. Techniek 
is overal om ons heen. Niet alleen in fabrieken, maar ook 

GEA WEERTS BELEIDSADVISEUR/ACCOUNTMANAGER ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE HOOGEVEEN,  
E=MAIL: G.WEERTS@DEWOLDENHOOGEVEEN.NL, TEL. 06 52376328

Uitreiking 3D-printer aan leerlingen en 

directie OBS Oostenbrink in Hollandscheveld 

op 11 maart 2015 door Hoogeveense sponsoren 

FOTO VAN GERRIT BOER
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STAD  ESCH ERVAART  
              3D VERBINDT!bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, transport en logistiek, 

detailhandel en horeca. Techniek en wetenschap zijn intri-
gerend leuk en de 3D-printer is daar natuurlijk een prachtig 
voorbeeld van. Wanneer we al bij kinderen in de basis-
schoolleeftijd de interesse voor techniek wekken, hopen we 
hen uiteindelijk te triggeren om daar ook op latere leeftijd 
voor te kiezen. Vakkennis blijft altijd nodig en een tech-
nische opleiding vergroot de kansen op het vinden van een 
goede baan. 

Economische structuurversterking
Meer jongeren stimuleren om voor een technische opleiding 
te kiezen is ook voor het regionale bedrijfsleven belangrijk. 
Indien je als bedrijf de beschikking hebt over goed gekwa-
lificeerde werknemers, zit je goed. Dat versterkt het econo-
mische klimaat van Hoogeveen en de regio en past ook 
goed bij het karakter van het Noorden. Wanneer we onze 
jongeren een goede technische opleiding kunnen bieden 
en hen weten te behouden voor het eigen bedrijfsleven zal 
dat de economie en onze positie als technische regio alleen 
maar versterken. 

Techniekpact en beroepsoriëntatie
Het 3Dkanjersproject sluit ook mooi aan bij het Techniek-
pact. Dat is een convenant tussen een groot aantal organi-
saties om de aansluiting van het onderwijs op de arbeids-
markt in de technische sector te verbeteren en het tekort 
aan technisch personeel terug te dringen. Het Techniekpact 
moet er ook voor zorgen dat Nederland op het gebied van 
slimme en vakbekwame technici mee blijft doen in de top. 
Drenthe valt samen met de provincies Groningen en Fries-
land onder Noord en in een aantal regio’s wordt invulling 
gegeven aan de Noordelijke agenda voor techniekstimule-
ring.

In Hoogeveen wordt dat onder meer vorm gegeven door een 
intensieve samenwerking tussen het ROC en de onderne-
mers in de vorm van projecten zoals de ICT Academie en 
het Praktijk Instituut Techniek . Het 3Dkanjersproject is een 
schoolvoorbeeld van hoe jongeren al in het basisonderwijs 
positief gestimuleerd kunnen worden om te kiezen voor een 
technische beroepsopleiding. Wie raakt er niet geïntrigeerd 
door de ongekende mogelijkheden van 3D-printing.

Als gemeente proberen we het onderwijs en bedrijfsleven 
meer met elkaar in contact te brengen en te verbinden en 
jongeren op meerdere momenten kennis te laten maken 
met hun beroeps- en opleidingsmogelijkheden. Daarmee 
creëer je een win-winsituatie waarbij partijen elkaar 
kunnen versterken en we wellicht ook meer kennis hier 
kunnen houden. Het betekent misschien zelfs een kentering 
voor meer werkgelegenheid. Het moet voor jongeren duide-
lijker zijn dat we in Drenthe interessante bedrijven hebben. 
Dat proberen we ook al jaren te promoten door de organi-
satie van de Open Bedrijven Dag Hoogeveen en bezoekers 
een kijkje achter de schermen van het bedrijfsleven kunnen 
nemen.

Het vervolg
Alle basisscholen in Drenthe een 3D-printer
De pilot 3Dkanjers in Hoogeveen was zo succesvol dat via 
het regionale overleg Techniekpact de provincie Drenthe een 
financiële bijdrage voor alle basisscholen in Drenthe heeft 
toegezegd. Scholen die mee willen doen aan het 3Dkanjers-
project kunnen daarmee tegen een gereduceerd tarief de 
beschikking krijgen over een 3D-printer en ondersteuning 
vanuit 3Dkanjers. 

Voor wat de uitrol van het 3D-Kanjersproject naar alle 
basisscholen in Hoogeveen betreft, kwam niet alleen de 
provincie over de brug, maar ook de Rabobank Zuidwest 
Drenthe en de ondernemersvereniging CHO. Tezamen met 
de gemeentelijke subsidie is daardoor de eigen bijdrage voor 
de deelnemende school fors verlaagd. De twee VO-scholen 
(RSG Wolfsbos en het Roelof van Echten College) zijn ook 
actief betrokken bij de uitvoering, evenals Stenden (HBO) in 
Emmen. Dat is geweldig, want als je iets wilt veranderen, 
dan moet je dat met elkaar doen. Het is een fantastisch 
voorbeeld hoe onderwijs, ondernemers en overheid elkaar 
op lokaal/regionaal niveau kunnen versterken. 

Hoogeveen is de eerste gemeente in Drenthe waar dit in 
gang is gezet en daar zijn we best trots op! Intussen lopen 
alle Drentse gemeenten warm voor het 3Dkanjersproject.
 
En dat allemaal dankzij een ‘cadeautje aan Hoogeveen’.
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Elke dinsdag bouwen aan 3D
In	de	maanden	voor	de	zomervakantie	heeft	
een	groep	geïnteresseerde	leerlingen	onder	
leiding van de bevlogen Henk Jurriens elke 
dinsdagmiddag gewerkt aan het bouwen 
van de eerste van drie 3D-printers van 
Stad & Esch. Het was in al die weken elke 
dinsdag een strijd om de leerlingen aan 
het einde van de dag het gebouw uit te 
krijgen, zó enthousiast waren ze bezig met 
het bouwen van de printer. In mei hebben 
de leerlingen hun zelfgebouwde 3D-printer 
opgeleverd;	 een	 prestatie	 die	 we	 hebben	
gevierd! Het bouwen van en werken met 
een 3D-printer is een uitstekend voorbeeld 
van technologische ontwikkelingen in de 
21e	eeuw	die	voor	een	ware	revolutie	zullen	
gaan zorgen. Het vraagt om onderzoekend 

&

Peter de Visser, 

directeur- bestuurder 

Stad & Esch

Stad & Esch is een van de partners in het 

3Dkanjersproject in Meppel e.o. en ik ben 

er trots op dat het ons gelukt is om alle 

basisscholen in Meppel, Westerveld en 

De Wolden aan dit project te verbinden, 

zodat alle leerlingen op de basisscholen in 

aanraking kunnen komen met het fenomeen 

3D-printen.	Elke	basisschool	heeft	straks	een	

door eigen leerlingen gebouwde 3D-printer.

en ontwerpend leren, waarmee de leer-
lingen veel vaardigheden ontwikkelen, zoals 
creativiteit,	 co-creatie,	 leren	 door	 te	 doen,	
ondernemingszin,	kritisch	en	onderzoekend	
denken.

Samenwerken op basis van 
interesse
De	vijftien	leerlingen	die	op	Stad	&	Esch	aan	
het project hebben deelgenomen, komen 
zowel uit het vmbo als uit het vwo. Al deze 
leerlingen	 zijn	 geïnteresseerd	 in	 moderne	
techniek, zijn erg leergierig en kunnen inmid-
dels heel veel. Het doel van het 3Dkanjers-
project: jongeren op een bijzondere manier 
in aanraking brengen met wetenschap en 
techniek,	is	wat	ons	betreft	dan	ook	beslist	
behaald. Voor Stad & Esch had het project 
nog een andere laag: leerlingen vanuit 
verschillende opleidingsniveau’s werkten 
samen op basis van interesse die zij deelden, 
en zij vonden elkaar daarin.

Kies techniek!
Het project inspireert leerlingen en draagt 
bij	 aan	 de	 ambitie	 om	 meer	 leerlingen	 te	

verleiden te kiezen voor een technische 
opleiding. Het project levert daarmee een 
waardevolle bijdrage aan het streven naar 
een gezond economisch klimaat. Immers, 
goed geschoolde arbeidskrachten zijn waar-
devol voor ondernemers in de regio.

Creativiteit komt tot leven
Ook draagt het project bij het realiseren 
van een van onze vier pijlers van onze visie: 
creativiteit	als	sleutel	tot	succes.	Het	stimu-
leert	 de	 creativiteit	 bij	 onze	 leerlingen	 en	
bood dit jaar voor het eerst leerlingen de 
mogelijkheid om eigen ontwerpen bij het 
vak design te printen en die ontwerpen in 
zekere zin tot leven te laten komen.

Vliegende brigade
Dit schooljaar bouwen de leerlingen de 
volgende twee 3D-printers. Zij vormen 
als vliegende brigade ondersteuning bij de 
projecten op de basisscholen. Eenmaal per 
maand organiseert Stad & Esch een FabLab 
waar leerlingen en medewerkers van basis-
scholen en Stad & Esch elkaar ontmoeten, 
ontwerpen, printen en kennis delen.
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Century20th 
meets 
21st
De leerkracht van leerlingen
Naar aanleiding van een bijeenkomst van het KEROBEI ICT Ambassadeurs netwerk, waar-

in ons de gelegenheid geboden werd om te starten met een 3Dkanjers pilot, hebben wij 

(Sanne Voeten van basisschool Extralent en Hans Gooren van basisschool Natuurlijk!) in 

december 2014 besloten om deze uitdaging gezamenlijk aan te gaan. 
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In januari 2015 bezochten we de NOT 
in Utrecht om ons verder te oriën-
teren en dit was tevens onze eerste 
ontmoeting met 3Dkanjers. Gedu-
rende de maanden die volgden werd 
duidelijk, dat beide scholen vanaf 
schooljaar 2015-2016 in één gebouw 
zouden zitten. Toeval bestaat dus niet. 
In tegenstelling tot de meeste basis-
scholen die met dit traject gestart zijn, 
hebben wij besloten om leerlingen uit 
de groepen 4 tot en met 8 mee te laten 
doen. We hebben vooral gekeken naar 
leerlingen die affiniteit hebben met 
wetenschap & techniek. 

Bij de kick-off, die plaatsvond op 16 
april 2015 onder leiding van Remco 
Liefting, werden ook de ouders en 
grootouders uitgenodigd en met name 
hierdoor hadden we binnen de kortst 
mogelijke tijd onze bouw(groot)
ouders al binnen. De 1e zes work-
shops zijn we bezig geweest met het 
bouwen van de 3D-printer zelf. Zowel 
wij alsook de bouw(groot)ouders zijn 
niet in de valkuil gevallen om het 
proces over te nemen. Gedurende de 
workshops bleek dat de groep leer-
lingen die we ingedeeld hadden over 
de diverse onderdelen, af en toe te 
groot was, zeker naarmate we steeds 

verder kwamen met de bouw van de 
3D-printer. Dit hebben we telkens 
kunnen aanpassen, door leerlingen 
diverse andere opdrachten te geven. 
Denk hierbij aan het maken van een 
prezi-presentatie en het onderzoeken 
van onder andere de website van 
3Dkanjers, Tinkercad en Cura. 

Op 17 juni verzorgden de leerlingen 
hun presentatie tijdens een netwerk-
bijeenkomst van de ict-ambassadeurs, 
waarbij ook alle directeuren van de 
stichting aanwezig waren. Dit was 
voor de meesten een ware eyeopener. 
Het is ons gelukt om voor de zomer-
vakantie de 3D-printer in elkaar te 
zetten. De 3Dkanjers hebben zelfs nog 
in alle groepen uitleg en een demon-
stratie gegeven van de printer. 

Enkele reacties van leerlingen: “Het is 
wel heel erg moeilijk, omdat de hand-
leiding in het Engels is, maar zo’n 
kans krijg je niet vaak.” “Het was 
moeilijk om de dingen bij elkaar te 
zoeken, want soms leek het heel erg 
op elkaar.” “Het is fijn dat je in een 
groepje werkt en niet alleen.” “Het 
friemelwerk en de software was leuk 
om te doen.” “Je bent vooral praktisch 
bezig, maar dat is heel leuk.”

Enkele reacties van bouw(groot)
ouders: “Tot mijn verbazing is inder-
daad 98% van het werk gedaan door 
de kinderen. Geweldig tot welke 
prestaties zij in staat zijn als hun de 
gelegenheid wordt geboden.” “Ik wil 
jullie enorm bedanken wat niet alleen 
de kinderen, maar ook wij als ouder 
hebben geleerd van dit project!”

Na de zomervakantie starten we 
met fase 2. Alle leerlingen van beide 
scholen worden verzocht om een idee 
te bedenken dat wellicht in 3D uit te 
printen is. De 3Dkanjers selecteren 
op bepaalde criteria, die nog moeten 
worden besproken tijdens de eerstvol-
gende bijeenkomst, de drie leukste/
beste ideeën. Vervolgens gaan ze zich 
hierover buigen: Hoe pakken we dit 
aan? Welke programma’s heb je hier-
voor nodig? Wie doet wat? Ook aan 
collega’s wordt gevraagd op welke 
manier zij de 3D-printer kunnen/
zouden willen integreren in hun 
onderwijs.

Voor ons was dit tot nu toe een rijke 
ervaring, die we niet hadden willen 
missen en we kunnen het elke school 
aanbevelen. Ook wij kwamen gedu-
rende dit proces voor verschillende 
verrassingen te staan, maar dit 
bleek achteraf geen enkel probleem, 
in tegendeel. Mooi om te zien hoe 
deze enthousiaste leerlingen én 
bouw(groot)ouders uiteindelijk alle 
problemen hebben opgelost. 

Gouden tip: Heb vertrouwen in de 
leerkracht van leerlingen en durf ze 
los te laten!
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GRIETHA DE BOER (PEDAGOGISCHE ACADEMIE VAN DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN) 
BAS PIETERSE (KLASSEWIJZER, BUREAU VOOR ONDERWIJSINNOVATIE)

Techniek, Talent & Energie  
dé leerlijn voor techniekonderwijs en 
een prachtige combi met 3Dkanjers

In 2016 moet wetenschap en 

techniek op alle basisscholen in 

Nederland in voldoende mate 

worden behandeld, dat is bepaald 

door het Ministerie van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschap. Met 

deze wetenschap in het vooruit-

zicht is in 2011 door Gasunie, 

Gasterra, Ecofys en de Pedagogi-

sche Academie van de Hanzeho-

geschool Groningen onderzocht 

of er structureel een programma 

voor Techniek kan worden aan-

geboden voor het basisonderwijs. 

Dit heeft geresulteerd in een uit-

dagende leerlijn; ‘Techniek, Talent 

en Energie’ (TT&E). 

Pedagogische Academie

Tien lessen per leerjaar op het 
terrein van Talent, Techniek en 
Energie. Voor de jongste groepen 
prachtige prentenboeken, diverse 
spellen, in-company een kort durend 
trainingsprogramma voor de leer-
krachten, ondersteuning via een 
online tool, materialen volledig en 
kant-en-klaar aangeleverd in een 
robuuste kar met als resultaat super 
enthousiaste kinderen en leer-
krachten. 

Leerlingen hebben, als zij de leerlijn 
Techniek, Talent & Energie hebben 
gevolgd, veel meer inhoudelijke 
bagage als ze naar het vervolg-
onderwijs gaan. Leerkrachten en 
leerlingen ervaren de leerlijn als 

concreet, uitdagend en stimulerend.
Groot voordeel van deze leerlijn 
is dat de lessen niet bovenop het 
bestaande curriculum komen, maar 
vervangend zijn voor lessen van 
andere vakken. Het doet dus geen 
extra beroep op de tijd!
En de kosten voor het aanschaffen 
van de leerlijn ‘Techniek, Talent 
& Energie’ vallen reuze mee. Een 
school moet gemiddeld rekenen op 
een investering van € 5.000,- voor 
aanschaf van de leerlijn, inclu-
sief de leskar met materialen voor 
de proefjes, spellen, lesmappen, 
werkbladen en prentenboeken, de 
in-company training voor de leer-
krachten en de online tool. Maar 
door het combineren van de trai-
ningen met andere scholen en 
diverse subsidiemogelijkheden, kan 
dit bedrag nog eens flink omlaag 
worden gebracht.
Inmiddels werken ruim 100 basis-
scholen in Noord-Nederland met 
de leerlijn TT&E en de komende 
maanden komen daar nog eens een 
flink aantal scholen bij. Medio 2016 
is de leerlijn ook beschikbaar voor 
basisscholen in de rest van Neder-
land! 
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TT&E en 3Dkanjers, een 
 prachtige combi!
3Dkanjers heeft een unieke leerlijn 
ontwikkeld. Deze leerlijn is in samen-
werking met de betrokken leer-
krachten uit de 3Dkanjers projecten 
en de studenten van de Pedagogi-
sche Academie van de Hanzehoge-
school Groningen tot stand gekomen 
en blijft continu in ontwikkeling. 
Deze leerlijn omvat naast het bouw-
proces van de 3D-printer ook het 
zoeken en maken van 3D-objecten, 
het 3D-printen van 3D-objecten en 
het onderhouden van de 3D-printer. 

Leerlingen, hun ouders en leer-
krachten vinden het prachtig om de 
3D-printer te bouwen, te ontwerpen, 
te programmeren en ermee te expe-
rimenteren. Het is een stimulans om 
met techniek bezig te zijn, creativi-
teit aan te wenden, te ondernemen 
en te innoveren! 

Met 3Dkanjers alléén worden niet 
alle kerndoelen voor het curriculum 
van de basisschool gedekt. Vandaar 
dat samenwerking is gezocht met 
Bètapunt Noord en de Pedagogische 
Academie van de Hanzehogeschool 
Groningen die met de leerlijn ‘Tech-
niek, Talent & Energie’, waarbij 
wordt gewerkt met dezelfde didac-
tische principes en die wel voldoet 
aan de inspectie-eisen in 2020 voor 
Wetenschap & Techniek voor het 
basisonderwijs.

Duidelijk is dat de leerlijn TT&E en 
het 3Dkanjers project een uitste-
kende aanvulling op elkaar vormen. 

Het ontwerpen van 3D-objecten kan 
prachtig worden ingepast in bijvoor-
beeld lessen over overbrenging 
(groep 6), de energiemarkt (groep 7) 
en het maken van spellen (groep 8). 
Op die manier worden de resultaten 
van 3Dkanjers geborgd in het curri-
culum van de basisschool. 

Door de sterke samenwerking van de 
Hanzehogeschool Groningen, Klas-
sewijzer, Bètapunt Noord en 3Dkan-
jers komt een brede beweging om 
techniek te bevorderen en te stimu-
leren tot stand! 

DE LEERLIJN WORDT 
DOOR LEERKRACHTEN EN 
LEERLINGEN ERVAREN ALS 

CONCREET, UITDAGEND 
EN STIMULEREND
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DOOR KORTSLUITING BEN 
ACHTER DE GEUR VAN 

LEGO GEKOMEN

Wat is je achtergrond, heb je gestudeerd?
Ik heb werktuigbouwkunde aan de universiteit Twente gestudeerd 
en ben gespecialiseerd in meet- en regeltechniek. Vervolgens ben 
ik gaan werken bij engineering bureau Fluor, in de (petro)chemie. 
Fabrieken bouwen voor bijvoorbeeld BP, Shell en de Dow Chemical 
Company.	Ik	deed	daar	instrumentatie,	besturings-	en	beveiligings-
systemen.

Hoe ben je op het idee gekomen om een 3D-printer te gaan bouwen?
Tijdens mijn werk bij ProtoSpace als labmanager ben ik met 
3D-printen in aanraking gekomen. Duur, maar bijzonder mooi. Het 
RepRap	project	van	Adrian	Bowyer	heeft	mij	 geïnspireerd	om	ook	
zelf een 3D-printer te gaan bouwen. Vooral omdat de kosten, ten 
opzichte	van	 professionele	machines	voor	 een	 particulier	 door	 dit	
project	 behapbaar	 waren.	 ProtoSpace	 heeft	 bovendien	 alle	 facili-
teiten om dit te ondersteunen. 

Wat was het eerste wat je met deze printer gemaakt hebt?
Met	mijn	allereerste	RepRap,	die	ik	tijdens	een	bouwbijeenkomst	bij	
Protspace heb gebouwd, heb ik een klein bekertje geprint, een soort 
shot glas, daarna gevuld en leeg gedronken, om te toosten op het 
feit dat het onze RepRap bouwgroep gelukt was om de printers te 
bouwen. Daarna heb ik een beugeltje geprint om de hoedenplank 
van mijn auto te repareren. 

VAN KINDS AF AAN BEN IK BEGONNEN MET AANPASSINGEN 

SOLDEREN IN DE RADIO VAN MIJN OUDERS, ZELF VERSTERKERS EN 

LUIDSPREKERBOXEN BOUWEN, AFSTAND BESTUURBARE AUTO’S 

OPVOEREN EN DIE DAN WEER UITBOUWEN MET TECHNISCH LEGO. 

NAAM SIERT WIJNIA BEROEP DIRECTEUR ULTIMAKER FAVORIETE VAK 

OP SCHOOL NATUURKUNDE EN HANDVAARDIGHEID IK WORD BLIJ 

VAN KNUTSELEN

Wat	is	het	meest	bijzondere	aan	de	Ultimaker	3D-printers	als	je	die	
vergelijkt met andere?
Het	meest	bijzondere	 is	de	combinatie	van	mens	en	 techniek.	We	
hebben	de	Ultimaker	zo	ontworpen	dat	hij	bijzonder	nauwkeurig	en	
snel is. Daarnaast zijn we een open bedrijf en staan de ontwerpen 
van de printers gepubliceerd op internet. Door deze keuzes hebben 
wij een grote en bijzondere community om ons heen, die wij inspi-
reren met onze producten, en zij inspireert ons weer met ideeën. 
Deze	 combinatie	 maakt	 mij	 zeer	 trots,	 het	 getuigt	 dat	 je	 op	 een	
andere manier kunt samenwerken en ontwikkelen.

Andere	techneuten	gebruiken	Ultimaker	voor	verschillende	innova-
tieve	toepassingen.	Is	dit	ook	wat	je	ambieerde	toen	je	de	printer	op	
de markt bracht? 
Het	is	altijd	een	ambitie	geweest	dat	door	de	printer	open	te	stellen,	
anderen deze ook in hun vakgebied kunnen gebruiken. Het idee dat 
we deze techniek ook voor anderen beschikbaar hebben gemaakt, 
heeft	een	impact	gecreëerd	waar	ik	bijzonder	trots	op	ben.	

Waarom heb je ervoor gekozen om de printer open source te maken?
Ik geloof in de kracht van verbonden zijn, samenwerken als gemeen-
schap door middel van delen. Als kind word je geboren zonder crea-
tieve	 hordes	 en	 op	 latere	 leeftijd	 raak	 je	 hiervan	 vervreemd,	 daar	
hebben	we	last	van.	Ultimaker	is	open	source	omdat	we	geloven	dat	

IK
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je samen sneller en hogere doelen kunt bereiken. We geloven in de 
meerwaarde	van	 kennis	 delen	en	markten	democratiseren.	 In	 zo'n	
markt	wordt	kennis	een	algemeen	goed	en	is	innovatie	aan	de	orde	
van de dag. Een product kan niet worden ontwikkeld worden dan 
wanneer	de	gebruiker	zelf	aan	de	ontwikkeling	heeft	bijgedragen.	

We weten dat het enthousiasme en de open blik van kinderen jou 
enorm	veel	inspiratie	en	de	'drive'	hebben	gegeven	om	door	te	gaan	
met 3D printen, kun je dat verhaal met ons delen? 
Nadat ik samen met anderen mijn eerste RepRap 3D-printer had 
gebouwd, hebben we twee printers in de achterbak van mijn auto 
gegooid	 en	 zijn	 we	 samen	 naar	 een	 conferentie	 in	 Kopenhagen	
gegaan. 

3D-printer keek. Het duurde in de ogen van het meisje alleen zo lang 
voor haar lieveheersbeestje klaar was. Na 50 minuten wachten vroeg 
ze hoe lang het nog zou duren voordat ze hem kon vasthouden. We 
gaven aan dat, wanneer ze over 50 minuten terug zou komen, het 
wel klaar zou zijn. Toen ze terug kwam, was ze enorm blij en vroeg 
het meisje of we er ook nog eentje wilden uitprinten voor haar vrien-
dinnetje. Toen ze later vol trots met twee lieveheersbeestjes in haar 
hand wegliep, hoorde wij het meisje van 7 jaar tegen haar moeder 
zeggen dat ze ook een 3D-printer thuis wilde hebben. 

Dit	meisje	heeft	ons	geïnspireerd	om	verder	te	gaan	met	3D-printen,	
met daarbij drie belangrijke aspecten in ons achterhoofd.
Het moet normaal worden. Als je iets nodig hebt, moet je het kunnen 
downloaden of zelf tekenen en het vervolgens zelf gaan produceren, 

door 3D te printen. Daarnaast moet het sneller kunnen. En 
moet je alles kunnen delen, zoals het meisje haar lieve-

heersbeestje deelde met haar vriendinnetje. 
Vanuit deze drie waarden zijn wij later 

aan de keukentafel begonnen met 
het ontwikkelen van onze eigen 
3D-printer.	 Zo	 ontstond	 Ulti-
maker.	 Ultimaker	 staat	 bekend	
om de snelheid en nauwkeurig-
heid, omdat wij ten opzichte 
van andere 3D-printers wat 
technische verschillen hebben 
aangebracht. Tevens streven 
wij ernaar om ons product 
zo laagdrempelig mogelijk te 
maken. We delen alles met 
onze community members 

om zo samen onze producten 
verder te kunnen ontwikkelen. 

Via Youtube (www.youtube.com/
watch?v=QN2NV0QPutQ) kun je Siert 

het hele verhaal, over het ontstaan van 
	Ultimaker	zelf	horen	vertellen.	

Al ruim 130 basisscholen in Nederland hebben een 
3D-printer in de klas staan. Wat zou jij gemaakt hebben als jij 

vroeger een 3D-printer in de klas had gehad?
Als ik een 3D-printer in de klas had gehad, zou ik extra onderdelen 
voor technisch lego gaan printen. Ook zou ik allerlei toeters en bellen 
voor	op	mijn	fiets	zelf	gaan	ontwerpen	en	printen.	Daarnaast	had	ik	
nog veel meer kunnen printen, ik had zoveel knutselprojecten.

Heb	jij	tot	slot	nog	leuke	tips	voor	leerkrachten?
Begin klein, houd het dichtbij de belevingswereld van de kinderen, 
bijvoorbeeld een ringetje met een naam erin.

Tijdens	 deze	 conferentie	 waren	 er	 600	 bezoekers.	 Deze	 mensen	
vonden onze 3D-printers allemaal erg gaaf, maar vroegen zich 
af wat ze ermee konden doen. Wij snapten er helemaal niets van, 
waarom zagen deze mensen het nut en de vrijheid die dit apparaat 
hen kan bieden niet in? Wij waren echt stomverbaasd! Tot er op 
een	gegeven	moment	een	meisje	van	7	jaar	oud	met	een	USB-stick	
naar ons toekwam en vroeg of we haar zelf getekende ‘ladybird’ 
wilde uit printen. Uiteraard hebben we dit gedaan en zagen wij het 
enthousiasme van dit meisje in haar ogen toen zij naar de printende 
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Adrian Bowyer wilde dat 3D printen mogelijk werd voor een groter 
publiek.	Hij	 startte	 in	2005	met	RepRap,	een	open	source	project,	
waarbij de consument zelf een 3D-printer kon bouwen voor thuis-
gebruik en waarbij de bouwers verbeteringen voor de 3D-printer 
met elkaar deelden. Uit dit open source project zijn vele afgeleiden 
printers voortgekomen. Vanaf dat moment was 3D-printen niet 
langer meer alleen voor het bedrijfsleven, maar werd het product 
beschikbaar voor iedereen!

Er bestaan diverse soorten technieken om een 3D-printobject te 
maken. We beschrijven de drie belangrijkste soorten, zodat je een 
breder beeld krijgt van de mogelijkheden in 3D-modelleren. 

Allereerst	 is	 er	 een	 techniek	waarbij	 een	 vloeistofbad,	met	 daarin	
UV gevoelig vloeistofpolymeer, met een UV-laser, laagje op laagje 
wordt belicht en daardoor wordt uitgehard. Deze techniek heet SLA 
en	staat	voor	Stereolithografie.	Dit	wordt	het	vaakst	gebruikt	voor	
mastermodellen om siliconenmatrijzen te maken.

Daarnaast heb je de SLS techniek. Hierbij wordt er een laagje poeder 
net iets onder het smeltpunt verwarmd (170 graden). Vervolgens 
wordt het met een CO2 laser belicht en voor een zeer korte termijn 
boven het smeltpunt gebracht. Hierdoor kun je het geheel in ieder 
gewenste vorm smelten. Nadat alles is afgekoeld, kun je het ontwerp 
uit de printer halen en is het niet gebruikte poeder geschikt voor 
hergebruik. Mits je het aanvult met 50% nieuw materiaal.

HOE 
WERKT 

EEN 
3D 

PRINTER?

Ultimaker	 gebruikt	 een	 andere	 techniek,	 namelijk	 de	 FDM	 tech-
niek. Hierbij wordt er kunststof (PLA, ABS, nylon, etc.) verwarmd, 
waardoor het gaat smelten en via de spuitkop laagje voor laagje op 
het bed wordt neergelegd. De printer wordt aangestuurd door een 
G-code, de programmeertaal voor een 3D-printer.

SLA SLS FDM

Uitgehard vloeistof Gesmolten poeder Gesmolten kunststof

Vloeistofbad,	met	UV	

gevoelig vloeistofpoly-

meer (hars)

Bijvoorbeeld glas of 

metaal gevuld nylon-

poeder

Bijvoorbeeld PLA, 

ABS, nylon, maar ook 

mogelijk met voedsel, 

denk aan chocolade

Zeer	fijn/nauwkeurig	

eindresultaat

Zeer nauwkeurig eind-

resultaat

Afhankelijk	van	type	

FDM printer nauw-

keurig eindresultaat

Duur, wel is ongebruikt 

materiaal herbruikbaar

Complex en duur Goedkoop

Geen nabewerking Nabewerking nood-

zakelijk

Soms is nabewerking 

nodig

Prototyping en tooling 

(medisch, master-

modellen matrijzen)

Prototyping, veelzijdig 

door mechanische 

en thermische eigen-

schappen

Prototyping

Industrieel Industrieel Consument/bedrijfs-

matig

3D-PRINTEN BESTAAT AL DECENNIA LANG, MAAR SINDS DE JAREN ’80 ZIJN ER NIEUWE 3D 

TECHNIEKEN OP DE MARKT GEBRACHT EN WERDEN DE EERSTE COMMERCIËLE MODELLEN 

AANGEBODEN.
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Zo werkt de 
              Ultimaker Original

1
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Achterop de printer (Foto 2) zit een 
spoelhouder, hierop zit een grote klos 
filament. Het filament (plastic draad) 
gaat via de extruder zichtbaar op foto 
3 in de plastic slang (een bowden tube 
genoemd), te zien op de grote foto in 
het midden (foto 1) en steekt boven de 
printer uit. Via de bowden tube gaat 
het filament naar de printkop op foto 
4. Daar wordt de ‘nozzle’ of wel de 
spuitmond (foto 5) verwarmd. Hier-
door gaat het filament in de nozzle 
smelten en wordt het gesmolten 
plastic in laagjes neergelegd op de 
glasplaat. De glasplaat is onderdeel 
van het ‘building plate’ en is te zien 
op foto 6. 

De eigenschappen van je ontwerp 
zoals de temperatuur waarmee het 
filament moet worden gesmolten, 
de laagdikte, printsnelheid etc. staan 
allemaal opgeslagen in de G-code. De 
G-code staat op een SD-kaartje dat in 
de UltiController gaat. Met de Ulti-
Controller die te zien is op foto 7, kun 
je de 3D-printer aansturen. 
De ventilator op foto 8 zorgt ervoor 
dat de laagjes die op de glasplaat zijn 
neergelegd afkoelen, voordat er weer 
een volgende laag wordt opgelegd. Je 
kunt je voorstellen dat het belangrijk 
is dat de eerste laag voldoende moet 
zijn uitgehard, voordat er een nieuwe, 
nog vloeibare laag bovenop wordt 
gelegd. Dit om verzakking in het 3D 
geprinte model te voorkomen. 

Zo werkt de 
              Ultimaker Original

8

4

2

5

7

3 6
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VAN 
IDEE 
NAAR 
EEN  
3D 
GEPRINT 
OBJECT

De printer wordt aangestuurd door een G-code, maar wat is 
dat en hoe kom ik aan een G-code? Een G-code is een taal/
commando die de printer aanstuurt. Deze code vertelt de 
printer hoeveel stappen hij moet afleggen langs de X-as, 
dus horizontaal (links-rechts), langs de Y-as, dus verticaal 
(voor-achter) en hoeveel hij moet zakken langs de Z-as 
(hoogte). 

De G-code kun je vergelijken met een PDF document, het is 
direct printbaar. Voordat je een G-code krijgt, heb je eerst 
een STL-bestand nodig. 

Een STL-bestand kun je vinden op websites zoals www.
youmagine.com. Hier staan ‘kant en klare’ 3D-modellen 
van mensen die hun ontwerpen graag willen delen met 
andere 3D-printergebruikers. 

IDEE               STL               CURA               G-CODE               3D-PRINTEN

Hier open je 
het .stl bestand.

Hier sla je 
de .gcode op een SD-card of, indien de 3D-printer is aangesloten op de computer, print je direct je 

3D-model.

Hier zie je 
hoe lang de print 

gaat duren.

Als je een .stl 
bestand opent, komt hier 
het object te staan. Met je 

muis kan je deze 
verschuiven.

Zodra je op je model 
“klikt” verschijnt hieronder drie handige opties: Roteren, Schalen en 

Spiegelen

Met deze optie kan je 
verschillende “views” selecteren. Met bijvoorbeeld de “layers” optie kan je alvast kijken hoe je 3D-model geprint 

gaat worden.

Hier vind je de 
belangrijkste instellingen. Zie je een ander menu? Ga dan bovenin het scherm naar “Expert” en klik 

op “Switch to full settings”.

48Copyright 2015 | 3Dkanjers
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Geef je een geschiedenisles over piramides? Of een wiskun-
deles over inhoudsmaten of de stelling van Pythagoras? Op 
internet zijn verschillende bruikbare modellen beschikbaar 
om in 3D uit te printen en je les te ondersteunen. Soms is 
het makkelijker om dingen te begrijpen als je ze kunt zien 
en vasthouden. 3D-printen kan zo je les verrijken!

In het begin zullen de kinderen ook vaak een bezoek brengen 
aan websites waar ze gebruik kunnen maken van ontwerpen 
van andere designers. Al gauw zullen ze het ontwerp van de 
ander aanpassen en verfraaien door bijvoorbeeld hun eigen 
naam erop te zetten. 

Leuker is natuurlijk als je zelf iets bedenkt en je ideeën 
tastbaar kunt maken voor anderen! Er zijn heel veel gratis 
3D-ontwerpprogramma’s beschikbaar, die je in staat stellen 
om zelf een ontwerp in 3D en dus een STL-bestand te laten 
creëren. Een goed voorbeeld is Tinkercad. 

Bij Tinkercad kun je met bestaande figuren, cijfers en letters 
gaan bouwen. Zie het maar als het werken met een blok-
kendoos, het is heel intuïtief. Bij Tinkercad kun je naast 
het stapelen van deze genoemde vormen, de afmeting van 
de vormen ook aanpassen en de vormen in elkaar laten 
verzinken. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.thinkercad.
com en maak je eigen account aan. Zo kun je direct thuis 
al aan de slag. Handig als kinderen buiten de les om verder 
willen gaan met het verfijnen van hun ontwerp. Gaaf om 
nog te weten is dat er bij Tinkercad ook een koppeling is 
met Minecraft. Zo kun je in Tinkercad gemaakte ontwerpen 
gebruiken in je game. Nu kunnen de kinderen educatief 
verantwoord gamen!

Als je ontwerp klaar is en je dus een STL-bestand hebt, moet 
je hem omzetten naar een G-code, zodat je de 3D-printer 
kan aansturen. Hiervoor gebruik je een slicer. 

CURA (ultimaker.com/software) is een slice programma. In 
CURA kun je het STL-bestand laden en nog wat aanpassingen 
meegeven voor een optimaal print resultaat. Het gaat dus om 
het bijstellen van de eigenschappen van je ontwerp. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het opvullen van je ontwerp om het 
steviger te maken. Of juist het “hol” maken van je ontwerp, 

zodat je water in je bloemenvaas kunt doen. Ook kun je de 
dikte van je buitenwand instellen en de dikte van de laagjes. 

Zoals eerder uitgelegd legt de printer laagjes plastic op 
elkaar. Als deze laagjes heel dun zijn, bijvoorbeeld 0.02 mm, 
dan wordt je ontwerp zeer nauwkeurig. Dit is wenselijk als 
je bijvoorbeeld een hoofd met het gezicht van iemand wil 
uitprinten. Zo’n model heeft heel veel detail die je graag wilt 
laten zien ter herkenning van degene die je in 3D uitprint. 
Ga je bijvoorbeeld een handvat uit printen om je Ultimaker 
makkelijker te kunnen dragen, dan kun je dikkere laagjes 
op elkaar laten leggen. Hierbij is het namelijk niet nood-
zakelijk om heel gedetailleerd te printen. Print je dikkere 
laagjes, dan is je ontwerp ook sneller klaar. 

De tijdsduur en het materiaalverbruik in lengte en gewicht 
worden altijd getoond in CURA, zo weet je van te voren 
precies zien hoeveel materiaal (filament) je nodig hebt. Met 
de Ultimaker 3D-printer kun je met verschillende plastics 
(filamenten) printen, bijvoorbeeld PLA en ABS.

Binnen het onderwijs is PLA (Polylactic acid) het prettigst, 
omdat dit biologisch afbreekbaar plastic is. Het is gemaakt 
van suikerbiet en maïszetmeel. PLA heeft als voordeel dat 
er geen giftige dampen vrijkomen tijdens het printen. Daar-
naast geeft het een mooi print resultaat. 

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) is een harder soort 
plastic, dat na gebruik wat flexibeler is dan PLA. Van ABS 
worden bijvoorbeeld Lego blokjes gemaakt en de bumper van 
een auto. indien je met ABS print moet je een afzuig systeem 
hebben, omdat er namelijk giftige stoffen vrijkomen tijdens 
het printen. Bij ABS moet je met een verwarmd bed printen, 
zodat je print langzaam kan afkoelen en het na afloop en 
tijdens het printen niet krom gaat trekken. 

Naast bovengenoemde plastics kun je ook printen met nylon, 
PLA met houtvezels of brons-deeltjes of diverse soorten 
flexibel plastic. Binnen de community van Ultimaker zijn 
er zelfs members die hun printer hebben omgebouwd naar 
chocolade-printers en keramiek-printers. Inspirerende 
voorbeelden vind je onder andere via: ultimaker.com/en/
stories.

IDEE               STL               CURA               G-CODE               3D-PRINTEN

Hier open je 
het .stl bestand.

Hier sla je 
de .gcode op een SD-card of, indien de 3D-printer is aangesloten op de computer, print je direct je 

3D-model.

Hier zie je 
hoe lang de print 

gaat duren.

Als je een .stl 
bestand opent, komt hier 
het object te staan. Met je 

muis kan je deze 
verschuiven.

Zodra je op je model 
“klikt” verschijnt hieronder drie handige opties: Roteren, Schalen en 

Spiegelen

Met deze optie kan je 
verschillende “views” selecteren. Met bijvoorbeeld de “layers” optie kan je alvast kijken hoe je 3D-model geprint 

gaat worden.

Hier vind je de 
belangrijkste instellingen. Zie je een ander menu? Ga dan bovenin het scherm naar “Expert” en klik 

op “Switch to full settings”.
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  Filament, 
         de 
  ‘inkt’ 
      voor de 
3D-printer
                                          VERANTWOORD 
                            3D-PRINTEN IN HET 
                                    KLASLOKAAL
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Waar kan je eigenlijk mee 3D-printen?
In de wondere wereld van het 3D-printen zijn de mogelijk-
heden bijna onuitputtelijk. De creativiteit van de geest is de 
belemmering. Natuurlijk spelen meer factoren een rol bij 
het printen van 3D-objecten waaronder (mono)filament, de 
‘inkt’ voor de 3D-printer. Het filament voor de 3D-printer 
worden gemaakt van kunststoffen of bestaan uit kunststof 
als basismateriaal met een toevoeging (bijv. glow-in-the-
dark). PLA is het materiaal dat het meest wordt gebruikt 
door 3D-printergebruikers vanwege de lage smelttempera-
tuur, de goede laaghechting en omdat het geurloos is. PLA 
staat bekend als één van de meest gemakkelijke materi-
alen om mee te printen. ABS is het tweede meest bekende 
3D-printmateriaal, daarna komen materialen als PET, 
flexibele kunststoffen en wateroplosbare materialen. Daar-
naast zijn er materialen die toepassingsgericht zijn, zoals 
vlamvertragend, en sterke materialen zoals nylon en POM. 
Er zijn continu nieuwe ontwikkelingen gaande als het gaat 
om 3D-printfilamenten zoals PET en gerecyclede materi-
alen (gerecycled PLA, ABS en PET).

Innofil3D uit Emmen is Europa’s grootste producent van monofilament voor FDM 

3D-printers: de ‘inkt’ voor 3D-printers. Innofil3D is ontstaan uit Applied Polymer 

Innovations (API), gespecialiseerd in onderzoek naar hoogwaardige toepassingen 

voor kunststoffen. In 2013 kreeg API de vraag van een 3D-printer bouwer of zij 

ook monofilament kon ontwikkelen. Sindsdien is deze activiteit hard gegroeid 

en inmiddels is Innofil3D een zelfstandig bedrijf dat nauw verbonden is met de 

research capaciteit en know-how van API. Dit is van groot belang omdat met 

name in de 3D-printindustrie innovaties erg belangrijk zijn: er komen veel nieuwe 

printmaterialen op de markt en monofilament ontwikkelt zich voortdurend. Iedereen 

is op zoek naar de kip met het gouden ei: een 3D-printer die snel kan printen, 

gemakkelijk te bedienen is en een heel mooi printresultaat geeft. Het wordt daarom 

steeds belangrijker dat 3D-printer en monofilament perfect op elkaar afgestemd 

zijn. De doelstelling van Innofil3D is om hieraan actief mee te werken en innovatieve 

monofilamenten op de markt te brengen met een uitstekende kwaliteit.

Waarom alleen PLA en/of PET gebruiken in het 
klaslokaal?
Ons advies is om alleen PLA en PET te gebruiken in een 
onderwijsomgeving vanwege de gebruiksvriendelijkheid. 
Nog belangrijker is dat de materialen voldoen aan voedsel-
veiligheid (zowel VS- als EU-normen), de REACH- en de 
speelgoednorm. Dit in combinatie met 100% traceerbaar-
heid van de gebruikte grondstoffen voor productie van de 
filamenten, zorgt ervoor dat jonge scholieren en studenten 
met veilige materialen kunnen werken. Verder zijn de (rela-
tief) lage temperaturen waarbij PLA en PET worden geprint 
een groot voordeel bij het gebruik in het onderwijs. Materi-
alen als ABS worden bij een hogere temperatuur geprint en 
de geur die vrijkomt tijdens het verwarmen van ABS vinden 
de meeste mensen niet prettig.

Wat is PLA en PET en waaruit bestaat het 
eigenlijk?
PLA staat voor Polylactic acid (polymelkzuur). Het wordt 
geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen, namelijk 
suikers en zetmeel, die voornamelijk uit maïs en suikerriet 
worden gewonnen.  De melkzuren voor de productie van 
PLA worden verkregen door fermentatie (omzetting door 
bacteriën) van zetmeel en/of suikers en worden met behulp 
van een 3-staps reactieproces uiteindelijk omgezet in PLA. 
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PET staat voor Polyethyleentereftalaat en kennen we alle-
maal van de frisdrankflessen. Het wordt geproduceerd uit 
de in olie aanwezige stoffen ethyleenglycol en dimethyl-
tereftalaat of tereftalaatzuur.  Het proces dat plaatsvindt 
tijdens productie wordt verestering genoemd. Dit alles vindt 
plaats bij temperaturen rond 220 tot 260 °C en onder druk. 

Waar kan je mee 3D-printen op een Ultimaker 
Original Plus?
De Ultimaker Original stond aan de basis van het 3D-printen 
zoals we dat nu kennen. De Original Plus heeft als toevoe-
ging een verwarmd bed. Dit zorgt ervoor dat er verschil-
lende materialen geprint kunnen worden en 3D-printen 
nog gemakkelijker is. Goede voorbeelden hiervan zijn PLA 
en PET. Door deze materialen te printen op een verwarmd 
bed is de hechting van het materiaal op het bed goed, de 
onderkant van de print glad en kan het voorwerp na het 
afkoelen van het bed gemakkelijk van de printer gepakt 
worden.

Waar moet je op letten bij gebruik?
Bij gebruik van PLA en PET op een Ultimaker Original Plus 
is voor beide materialen een nozzle temperatuur van 210 
°C voldoende. De temperatuur voor het verwarmde bed is 
verschillend. Voor PLA raden wij een temperatuur aan van 
60-70 °C en voor PET 75-85 °C. De materialen kunnen ook 
geprint worden zonder verwarmd bed door gebruik te maken 
van tape. De filamenten kunnen het beste bewaard worden 
in een kast of la, zodat deze niet beïnvloed kunnen worden 
door daglicht. Eveneens zorgt dit ervoor dat het materiaal 
niet zal verkleuren. Meest ideaal is om de materialen behalve 
in een donkere ruimte eveneens te bewaren in een afsluitbare 
zak, zo kan er geen vocht bij het filament komen wat kan 
zorgen voor veroudering. Veroudering van het materiaal kan 
de printervaring en printresultaten negatief beïnvloeden. 

Innofil3D en 3Dkanjers
Innofil3D is vanaf het prille begin betrokken geweest bij 
3Dkanjers. 3Dkanjers had een project op een school in 

Drenthe waarop de kinderen van één van de medewer-
kers zaten. Zo kwam de bal aan het rollen. Innofil3D was 
direct enthousiast om aan 3Dkanjers mee te werken: wat 
is er mooier om kinderen op deze manier met techniek 
en 3D-printen kennis te laten maken? Innofil3D vond het 
ook belangrijk dat 3Dkanjers een gedegen concept ontwik-
keld heeft dat erg goed is afgestemd op de kinderen én de 
mensen die het moeten overbrengen: de leraren. Het fila-
ment dat 3Dkanjers aanbiedt via de Rolf groep is afkomstig 
van Innofil3D.

Wat kunnen we in de toekomst nog meer ver-
wachten?
In de toekomst zal de ontwikkeling van filamenten met 
name gericht zijn op de professionele markt en technische 
toepassingen. Denk hierbij aan zeer sterke materialen, slijt-
vaste materialen dan wel elektrisch geleidende materialen. 
De markt voor de thuisconsument zal hier echter niet onder 
lijden. Zoals al eerder gemeld, wordt er hard gewerkt aan 
3D-printers en materialen die zo gebruikersvriendelijk zijn 
dat iedereen ze kan gebruiken.

BRON: HTTP://SELFECO.COM/PAGES/POLYLACTIC-ACID-PLA

Binnen Stenden Hogeschool in Emmen wordt onder-
zoek	 gedaan	 om	 nieuwe	 kunststoffen	 te	 gebruiken	
voor	 het	 ontwikkelen	 van	 nieuwe	 monofilamenten.	
Door	 bijvoorbeeld	 geur-additieven	 te	 gebruiken	 kan	
een 3D-geprint voorwerp een aantrekkelijke geur 
krijgen. Ook wordt onderzoek gedaan met gerecyclede 
kunststoffen.	 Uitgaande	 van	 een	 gebruikte	 PET-fles	
kan dus een 3D-geprint voorwerp worden gemaakt. 
Een	 andere	 ontwikkeling	 betreft	 een	 wateroplosbare	
draad: dezelfde kunststof die wordt gebruikt voor het 
verpakken	van	vaatwastabletten.	

Jan Jager (Lector Duurzame Kunststoffen) en Corinne van 
Noordenne (Onderzoeker), Stenden Hogeschool Emmen
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VOGELVOERAPPARAAT
KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE, NATUUR & TECHNIEK, REKENEN EN 
WISKUNDE
Dit is een mooi vogelvoedereetbakje op basis van een colafles. Te downloaden op:  
www.youmagine.com/designs/bird-food-dispenser. Print het een beetje stevig, vogels gebruiken het 
misschien ook als schommel. Draai de unit niet te strak vast. PLA is minder sterk dan een colafles en 
zal breken. Veel plezier bij het kijken naar de vogels! De echte uitdaging? Maak een eigen voederbak.

FOSSIELEN
NATUUR EN TECHNIEK

Hoe groot is een Tyranno-
saurus Rex? Wat is een Ammo-
niet? En hoeveel tanden zitten 

er in de onderkaak van een 
Dolfijn? Op het internet zijn 

talloze 3D-objecten te vinden 
van veelal echte fossielen die 

je met de 3D-printer kunt 
printen.

PIMP JE 3D-PRINTER
NATUUR EN TECHNIEK
De Ultimaker Original is een echte 
hobby 3D-printer. Makers over de 
hele wereld hebben leuke en nuttige 
dingen bedacht om de 3D-printer 
nog mooier en beter te maken. Leef 
je uit en pimp je 3D-printer!
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MARCELLA VAN DEN BURG ADVISEUR 3D-PRINTEN IN HET ONDERWIJS BIJ ULTIMAKER
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De vaardigheden die je nodig hebt om de nog onbekende 
baan van de toekomst te kunnen uitvoeren, worden de “21st 
century skills” genoemd. 

Wij moeten onze kinderen ruimte geven voor creativiteit, 
kritisch laten nadenken, burgerschap meegeven, leren dat 
samenwerken werkt en dat communicatie hierin belangrijk 
is. Daarnaast zijn ICT- en mediageletterdheid een must en 
wil je dat kinderen zich bewust zijn van productiviteit en 
hun ondernemerschap tonen. Op deze manier worden de 
kinderen klaargestoomd voor de toekomst. Ultimaker werkt 
samen met een grote community om onze producten verder 
en sneller te innoveren. Dit is iets dat we ook graag willen 
bereiken met het onderwijs. Dit doen wij door kennisde-
ling en samenwerking met de juiste partners in het onder-
wijs. Hierdoor kunnen we samen 3D-printen binnen het 
onderwijs opnemen in het curriculum. Zodat kinderen door 
middel van de 3D-printer hun 21ste eeuw vaardigheden 
verder kunnen ontwikkelen. 

Ultimaker en het primair onderwijs
Binnen het primair en voortgezet onderwijs hebben we in 
3Dkanjers een partner gevonden die dezelfde gedachten 
heeft als het gaat om het stimuleren van kinderen in het 
onderzoeken, (her)ontdekken van hun creativiteit, samen-
werken en het delen van hun kennis. 

Ultimaker in 
het onderwijs
Het onderwijs is voor Ultimaker een belangrijke 

doelgroep. Kinderen op jonge leeftijd ontdekken 

door te doen, zonder er ook maar bij na te denken of 

iets bijvoorbeeld kapot kan gaan of niet. Als er iets 

kapot gaat, proberen ze dat vaak op hun eigen manier 

te maken en zijn dan oplossingsgericht en creatief 

bezig. In de kleuterperiode worden diverse nieuwe 

materialen aangeboden en staan de kinderen op de 

ontdek- en leermodes. Naar mate kinderen ouder 

worden, gebeurt dit steeds minder vaak. 

In de toekomst zullen de banen die wij nu hebben door 
allerlei omstandigheden en veranderingen waarschijnlijk 
totaal anders zijn dan nu. We hebben geen flauw idee hoe 
de baan van de toekomst er uit zal zien. We kunnen onze 
kinderen dus niet meer gericht gaan opleiden, zoals we 
dat nu doen. Tijd voor een andere aanpak. Tijd om onze 
kinderen op een andere manier klaar te stomen voor de 
toekomst. 
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3Dkanjers is inmiddels een bekende naam binnen het 
onderwijs en wordt door ruim 150 scholen in Nederland 
ervaren als een geweldige ontdekkingsreis. Bijzonder omdat 
de leerkracht op hetzelfde niveau, of zelfs met minder voor-
kennis, meegaat op reis. Een uniek concept, niet alleen voor 
leerlingen, maar zeker voor leerkrachten. Van hen wordt 
namelijk een geheel andere aanpak gevraagd. De leer-
kracht heeft binnen deze reis namelijk een andere rol dan 
gebruikelijk. In plaats van het overbrengen van kennis is 
hij/zij faciliterend aan de leerling en zorgt ervoor dat de 
leerling een goede werkplek heeft. Hij/zij zorgt voor struc-
tuur tijdens het bouwen van de printer en zorgt ervoor dat 
wanneer er onduidelijkheden zijn, het probleem klassikaal 
wordt besproken, zodat de klas met elkaar naar een oplos-
sing kan zoeken. Een ervaring die zorgt voor een geheel 
andere kijk op het hedendaagse onderwijs. 

Ultimaker en het voorgezet onderwijs
In een nauwe samenwerking tussen Ultimaker en 3Dkanjers 
starten er maandelijks veel nieuwe scholen met de 3Dkan-
jers experience. In enkele gevallen starten er tegelijker-
tijd meerdere scholen uit een regio.  Bij een regio project 
zijn dan niet alleen basisscholen betrokken, maar ook het 
voortgezet onderwijs en daarnaast speelt het MBO of PABO 
onderwijs een belangrijke rol. Een samenwerking tussen 
meerdere opleidingsniveaus is erg interessant, omdat we 

dan kunnen gaan werken aan een doorlopende 3D-leerlijn, 
waardoor 3D-printen een steeds fundamentelere plek krijgt 
in het hedendaagse onderwijs.  

Om meer bekendheid binnen het voortgezet onderwijs te 
creëren gaat Ultimaker schooljaar 2015/2016 in samen-
werking met 3Dkanjers en Arcadis een ontwerpwedstrijd 
(www.artcadia.nl/default.aspx) ondersteunen op gebied 
van 3D-ontwerpen en 3D-printen. Aan deze wedstrijd doen 
ruim 100 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland 
en België mee. 

Ultimaker in het hoger en universitair onderwijs
Ook in het hoger onderwijs wordt de Ultimaker 3D-printer 
veel gebruikt. Mede daarom is Ultimaker in Nederland gestart 
met het openen van 3Ducation HUB’s. Dit zijn plekken op 
universiteiten en hogescholen waar de 3D-printer staat 
om door studenten te worden gebruikt voor de uitwerking 
van projecten. Daarnaast zetten deze 3Ducation HUB’s de 
printers in voor het geven van 3D-print workshops in het 
lagere onderwijs. Op deze manier creëert Ultimaker binnen 
het onderwijs een mooi netwerk, dat zij kan inzetten om 
op de hoogte te blijven van hetgeen in het onderwijs speelt, 
kennis te delen en eventueel pilots te draaien.



Hoe 3Dkanjers 
een nieuwe 

dimensie gaf aan 
onze basisschool
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Meteen enthousiast
Zo was mijn eerste kennismaking met het project van 3Dkanjers. Het 
enthousiasme van de ouder deed mij meteen kijken op de website 
www.3dkanjers.nl. En…… ook mijn enthousiasme en nieuwsgierig-
heid waren aangewakkerd. Het vlammetje brandde! Dit wilde ik ook 
op ‘mijn’ school. Hiermee moeten de kinderen aan de slag. Dat is 
gaaf!

Leermomenten
Jos	Kok,	mede-initiator	van	3Dkanjers,	kwam	op	school	uitleg	geven	
en	 ook	 enkele	 collegae	waren	 positief.	Al	 kwamen	 er	 ook	vragen.	
“Hoe ga ik met een groep kinderen een 3D-printer bouwen? Hoe 
organiseer ik dat? En hoe doe ik dat als ik zelf nog nooit zo’n apparaat 
gemaakt	heb	en	 zelfs	 niet	 gezien	heb?”	Maar	volgens	Jos	was	dat	
het proces waar je door moest en wat juist veel leermomenten zou 
creëren. En daarmee had hij niets teveel gezegd.

Tweede printer
Met de groepen 7 en 8 (45 leerlingen) was de startbijeenkomst. Jos 
kwam op school met een werkende printer. De kinderen waren vol 
verwondering en zaten vol vragen. De doos waarin de printer als 
bouwpakket zat, werd achtergelaten en het enthousiasme van Jos 
was ook overgebracht op de leerlingen. Maar met 45 kinderen één 
printer bouwen? Er werd een tweede sponsor gevonden en er kwam 
een tweede printer. Zo konden twee groepen gaan bouwen!

Een topprestatie
Tijdens dit bouwproces waren enthousiaste vaders en een opa die 
de kinderen hielpen. Moeilijk was het wel. Een Engelse handleiding, 
21 kinderen die allemaal uit dezelfde doos hun materialen moeten 
zoeken,	 schroefjes	 van	 3	mm	 en	 5	mm	 en	 hoe	 pak	 ik	 de	 goede?	
Echter,	met	samenwerken,	doorzettingsvermogen	en	op	wilskracht	
lukte het beide groepen om een werkende printer te bouwen. Een 
topprestatie!

Motto school in de praktijk
Maar	met	die	topprestatie	moet	de	volgende	stap	ook	gezet	worden!	
Ontwerpen maken op de computer en die vervolgens printen met de 
3D-printer. Ook dat is weer een leerproces op zich. Welk programma 
is geschikt? En wat maakt dat de printer mijn ontwerp niet print? 
Maar	 ook	 hier	 geldt	 het	motto	van	 school:	 Samen	 leren	 op	maat!	
Waarbij in dit geval vooral geldt: Samen leren!

Nieuwe dimensies
Het	project	heeft	ons	derhalve	veel	opgeleverd!	Naast	het	feit	dat	de	
school	een	3D-printer	heeft	en	de	kinderen	in	aanraking	komen	met	
techniek, zie je kinderen opbloeien! Kinderen die niet zo vaardig zijn 
met taal en rekenen maar wel aanleg blijken te hebben voor techniek. 
3Dkanjers zorgt voor datgene waarvoor ik als schooldirecteur sta: 
‘Uitdagend en betekenisvol onderwijs voor alle leerlingen!’

JEANNETTE DIJKSTRA DIRECTEUR BASISSCHOOL 
DE FONTEIN IN KAMPEN

“Ik hoorde van 
een mooi project 
en dacht dat is 
ook iets voor 
De Fontein,” aldus 
Jan Groen, een 
betrokken ouder 
van de school. 
“Kijk er eens 
naar! En ik wil 
het project wel 
sponsoren vanuit 
mijn bedrijf.”
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3DKANJERS
EXPERIENCE

De 3Dkanjers Experience is een volledige leerlijn waarmee een (basis)school 
direct een 3D-printerproject kan starten. De Experience bevat onder meer een 
intake workshop met een terugkommiddag voor de betrokken leerkrachten, een 
Kick-Off met de leerlingen, lesmateriaal, toegang tot de 3Dkanjers community 
en diverse supportmogelijkheden.
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Zelfredzaamheid staat centraal
Een 3Dkanjersproject is geen kant-en-klaar gebeuren. Het 
doel van 3Dkanjers is het stimuleren van een nieuwsgie-
rige, onderzoekende en probleemoplossende houding. Niet 
alleen bij de leerlingen, maar ook bij de betrokken leer-
krachten. Dit betekent in de praktijk dat wij de ingrediënten 
aanleveren en dat de leerkracht of begeleider de volledige 
regie heeft over het project. De ingrediënten die wij bieden 
zijn:

• De 3Dkanjers Intake workshop

• 3Dkanjers handreikingen:
   - Handreiking voor leerkrachten
   - Handreiking voor leerlingen
   - Inspiratieboek 3D-printen

• Begeleiding bij het maken van een plan van aanpak

• De 3Dkanjers Kick-Off

• De 3Dkanjers Terugkommiddag

• Aanvullende support:
   - De 3Dkanjers Coach
   - De 3Dkanjers community
   - De Bouwinspectie
   - De ServiceDesk

De 3Dkanjers Intake workshop
Per school worden een aantal leerkrachten uitgenodigd voor 
een intake workshop. De 3Dkanjers coach die de workshop 
verzorgt, is ook de vaste contactpersoon en begeleider 
gedurende het 3D-project. De deelnemers aan deze work-
shop worden met elkaar verbonden en gaan elkaar, waar 
mogelijk, helpen gedurende het project die voor iedereen 
er anders uit kan zien. Tijdens deze workshop krijgen de 
betrokkenen:

• Een toelichting op het concept van 3Dkanjers;

• Een algemene uitleg over de 3D-printer;

•  Inzicht in hoe de 3D-printer kan worden ingezet in het 
klaslokaal;

EEN 3DKANJERSPROJECT 
DOE JE NIET ZOMAAR. JE 

HEBT EEN DOEL: 3D-PRINTEN 
SAMEN ONTDEKKEN
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• Ondersteunend (les)materiaal;

•  De gelegenheid om samen met andere leerkrachten een 
eigen plan van aanpak te maken;

•  Toegang tot en uitleg over de 3Dkanjers community;

•  Uitleg over de diverse support mogelijkheden die wij als 
3Dkanjers bieden.

Plan van aanpak
Een 3Dkanjersproject doe je niet zomaar. Je hebt een doel. 
Een 3D-printer bouwen samen met de leerlingen is leuk en 
nuttig, maar wat ga je er vervolgens mee doen? Tijdens de 
Intake workshop gaan de leerkrachten hierover nadenken. 
Wij bieden de leerkrachten aan om, nadat ze hun plan op 
school hebben besproken, dat naar ons toe te sturen zodat 
wij hierop kunnen reageren.

Handreikingen
We hebben een speciale handreiking voor de leerkrachten 
gemaakt. Deze handreiking is in samenwerking met 
betrokken leerkrachten uit voorgaande 3Dkanjersprojecten 

en met studenten van diverse pedagogische academies 
gemaakt. Naast deze handreiking voor de leerkracht is er 
ook een handreiking voor de leerlingen. Met praktische 
informatie over 3D-printen, en een aantal praktische tips 
en tricks. Er is ook een inspiratieboek beschikbaar met heel 
veel lesvoorbeelden. Alle handreikingen zijn te downloaden 
op onze community website.

De 3Dkanjers Kick-Off
Een 3Dkanjersproject start met een bijeenkomst waarbij de 
leerlingen (voor het eerst) kennismaken met 3D-printen 
en de doos open maken en zien uit welke onderdelen een 
3D-printer bestaat. Soms beginnen ze direct daarna met het 
bouwen van de eerste onderdelen. De coaches van 3Dkanjers 
verzorgen deze bijeenkomst met de leerlingen (en eventueel 
de bouwouders en de pers). Een ‘leuke’ en ‘speelse’ bijeen-
komst waar wij onder meer de leerlingen een werkende 
printer laten zien en de groep enthousiasmeren om hiermee 
aan de slag te gaan.

De 3Dkanjers Terugkommiddag
De betrokken leerkrachten worden ook uitgenodigd voor 
een terugkommiddag. Tijdens deze workshop:

•  Kijken we terug naar de afgelopen periode en heront-
dekken we de leerervaringen die zijn opgedaan door de 
leerlingen en de leerkrachten.

•  Kijken we vooruit en verdiepen we gezamenlijk het plan 
van aanpak voor de komende periode.

•  Ontvangen de leerkrachten een 3Dkanjers certificaat.
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3D CHALLENGE
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WIJ DAGEN ALLE TALENTEN UIT!

DOE MET JE KLAS MEE AAN GAVE CHALLENGES RONDOM 
WETENSCHAP EN TECHNIEK MET DE 3D-PRINTER. 

KIJK OP DE WEBSITE VAN 3DKANJERS WELKE CHALLENGES WIJ NU ONDERSTEUNEN.

3Dkanjers.nl/challenge

OP ZOEK NAAR EEN 
UITDAGING VOOR JE KLAS?

ON
TW
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Support
Het zelf oplossen van (moeilijke) problemen is één van 
de uitgangspunten van de 3Dkanjers Experience. Onder-
zoekend 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 leer-
lingen (en leerkrachten) niet alleen mee tijdens het maken 
en printen van 3D-objecten, maar ook tijdens het bouwen 
en onderhouden van de 3D-printer. 

Een 3D-printer is geen plug-and-play appa-
raat en enige zelfredzaamheid dient dus 
op een verantwoorde wijze ontwikkeld te 
worden. Door een 3Dkanjers Experience 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 printer te 
kunnen bedienen en eventuele basisproblemen 
op te lossen. Gedurende het bouwen van de 
printer werken we meestal met ‘Bouwouders’ 
of ‘Studenten’, waardoor er enige hulp in de 
omgeving van de school wordt opgebouwd.

a. 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 bran-
ding. Indien nodig komt hij/zij naar de school om eventuele 
problemen te verhelpen.

b. 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.

c. De Bouwinspectie
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. 
3Dkanjers organiseert ook een aantal keren per maand 
speciale bouwinspectie-ochtenden en -middagen op een 
centrale en bereikbare locatie in het land. Daar is de leer-
kracht (of bouwouder) van harte welkom om de 3D-printer 
aan te bieden voor inspectie. Indien mogelijk lossen wij het 
probleem natuurlijk direct op.

d. 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 leerrkacht met raad en daad bij en 
hebben een directe lijn met de fabrikant.

HET EERSTE 
AANSPREEKPUNT 

VOOR U IS DE 
3DKANJERS COACH. 

HIJ GEEFT OOK DE 
WORKSHOPS EN 
IS DE ROTS IN DE 

BRANDING 
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et zelf oplossen van (moeilijke) problemen is één van de uitgangspunten van de 3Dkanjers Experience. 

 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 en onderhouden 

van de 3D-printer. Een 3D-printer is geen plug-and-play apparaat en enige zelfredzaamheid dient dus op een 

verantwoorde wijze ontwikkeld te worden. Door een 3Dkanjers Experience goed in te richten, aan de hand 

van een doordacht plan van aanpak (waarbij wij de leerkracht natuurlijk helpen), zal gedurende het proces 

voldoende kennis door de leerlingen en de leerkracht worden vergaard om de printer te kunnen bedienen en 

eventuele basisproblemen op te lossen.

DE       KANJERS
COACHES

Het eerste aanspreekpunt voor de betrokken leerkrachten 
is onze 3Dkanjers coach. Deze kanjer geeft ook de work-
shops en is gedurende het project (intakeworkshop tot en 
met de terugkommiddag) de rots in de branding. Indien 
nodig komt hij/zij naar de school om eventuele problemen 
te verhelpen. Zodra het 3Dkanjersproject is afgerond, draagt 

de 3Dkanjers coach de ondersteuning over aan één van de 
medewerkers van onze ServiceDesk.
Inmiddels zijn een aantal 3Dkanjers coaches actief bezig met 
het begeleiden van de 3Dkanjers Experience. We hebben een 
aantal van onze coaches gevraagd hoe het is om 3Dkanjers 
coach te zijn. Lees hier hun reactie.

3D
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Jos Kok mede-initiatiefnemer 3Dkanjers en 3Dkanjers coach “Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst”, gaat telkens weer door mijn hoofd wanneer ik 
als 3Dkanjer coach op een basisschool een kick off doe, als start van een 3Dkan-
jers Experience. Zeker wanneer je gelooft in de belangrijke bijdrage die technolo-
gie/techniek gaat spelen in de vormgeving van onze toekomstige maatschappij. 
Om die reden kinderen al in een zeer vroeg stadium in contact te brengen met 
technologie is daarmee voor mij een passie geworden. Ik 
vind dat niet alleen ontzettend leuk om te doen, maar 
zie het ook als een zinvolle bijdrage aan de wereld 
van morgen.

Remco Liefting mede-initiatief-
nemer 3Dkanjers en 3Dkanjers 
coach Met de aanschaf van mijn eer-
ste 3D-printer kwam de ‘maker’ in 
mij weer naar boven. Mijn dochter van 
toen 6 vroeg: “Pap, wat is dat?” En 
mijn antwoord was enigszins cryp-
tisch en toch alles zeggend: “Deze 
machine maakt je dromen waar.” Ik 
denk dat daar mijn missie was gebo-
ren. Kinderen inspireren op onderzoek 
te gaan naar nieuwe oplossingen. Nu, 
twee en een half jaar verder en heel 
veel ervaring als 3Dkanjers coach rij-
ker, kan ik concluderen dat we met 
onze 3Dkanjersprojecten veel leerlin-
gen en leerkrachten positief hebben 
geraakt. Verborgen talenten kwamen 
bij leerlingen boven drijven en leer-
krachten ontdekten wat het betekend 
om richting te geven aan het ontwik-

kelen van de zogenoemde 21st 
century skills.

Het zelf bouwen van de 
3D-printer door de leer-
lingen blijft een unieke 
gebeurtenis. De één leert 
dat je een schroef naar 
rechts moet draaien om 

iets vast te zetten en de 
ander leert dat samenwerken 

en kennisdelen je verder brengt. 
Zo divers, zo mooi. Maar het aller-
mooiste vind ik echter als de groep de 
kracht van de 3D-printer echt ontdekt. 
De vrijheid die het biedt in maken van 
je eigen ontwerpen. Je eigen oplos-
sing. Ik ben soms nu al benieuwd hoe 
sommige leerlingen later terugkijken 
op deze ervaring.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Elke keer weer opnieuw valt mij op hoe leergierig de 
kinderen van groep 7/8 op de basisschool zijn. Zeker 
wanneer je ze uitdaagt om net iets verder te springen dan 
ze zelf voor mogelijk houden. De 3D-printer in elkaar zetten 
hoort daar zeker bij. Een proces waarbij ze zelf de regie in handen 
hebben en “kan niet” niet bestaat. Je ziet dat leerlingen op die 
leeftijd nog denken in termen van mogelijkheden, van kansen, 
van oplossingen en nog niet geleerd hebben te denken in belem-
meringen, in problemen en beperkingen. 
Nog steeds is het prachtig om met de kinderen het euforische 
moment van het eerste printje te delen. Fascinerend. Hij doet 
het. Het zelf kunnen beheersen van een geavanceerd stukje tech-
nologie zal ze zeker bijblijven en ze hopelijk nieuwsgierig maken 
naar wat er (nog veel) meer mogelijk is met deze techniek.
Het leren ontwerpen in 3D is dan ook zeker een logische vervolg-
stap. Een programma als Tinkercad is heel toegankelijk voor 
basisschoolleerlingen. Ik vind het nog steeds opvallend dat de 
manier van werken met Tinkercad zo naadloos aansluit op de 
denkwereld van deze kinderen. Geholpen door een Youtube 
filmpje hebben ze simpele ontwerpjes in een middag onder de 
knie. 
Wetenschappelijk schijnt bewezen te zijn dat kinderen op deze 
leeftijd zeer ontvankelijk zijn voor nieuwe leerstof en dat ze deze 
ervaringen op latere leeftijd gebruiken in opleidings- en beroeps-
keuzes. Dus erg belangrijk om in deze fase kinderen te confron-
teren en te laten stoeien met techniek/technologie. We zullen ze 
later nog hard nodig hebben.
Hier een bijdrage aan te kunnen leveren maakt elke dag voor mij 
tot een feestje als 3Dkanjers coach.
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Het is niet tegeloven wat het 
bouwen van een 3D-printer 
met sommige kinderen kan 
doen. 
In januari heb ik samen met Jos Kok van 
3Dkanjers twee trajecten gestart. In 
Emmen met acht deelnemende scholen 
en in Overijssel met twee scholen uit 
Enschede, één uit Almelo en één uit 
Heino. In Emmen zijn we begonnen 
met een startbijeenkomst, omdat dit 
traject ook gesponsord wordt vanuit de 
provincie Drenthe. Bij beide trajecten 
hebben we de intakeworkshops gegeven 

waarin de leerkrachten en bouw-
ouders kennismaken met de 

3Dkanjers Experience en wat 
het traject biedt voor de leer-
lingen aan skills als samen-
werken, kritisch denken en 
technische vaardigheden. De 
vervolgstap was de kick off 

en dat is ook zeer leuk om te 
doen! We hebben alle scholen 

bezocht om het met ze te hebben 
over 3D-printen, het bouwproces, en 
wat daarna allemaal mogelijk is. 

Martijn de Winter adviseur/trainer OinO-Advies en 3Dkanjers coach Sinds ik 
als 3Dkanjers coach aan het werk ben is er een wereld voor mij open gegaan. Natuurlijk de 
verwondering over het printen en de ontdekking dat er een enorme ‘makersmovement’ in de 
wereld gaande is, waar ik eigenlijk maar weinig van wist.
Maar vooral heb ik gezien wat een verandering dit kan betekenen voor het onderwijs. Ik heb kinderen zien groeien, een 
talent zien ontdekken en een uitdaging zien aangaan. Dat kinderen na schooltijd graag nog even doorgaan. Dat ze eigenaar 
zijn geworden van een probleem dat ze vanuit hun intrinsieke motivatie naar een oplossing zullen brengen.
En dat kan natuurlijk niet anders dan bij mij hetzelfde teweeg brengen. Het begeleiden van 3Dkanjersscholen kun je bijna 
geen werk meer noemen. Wanneer je met kinderen mag werken die zo gemotiveerd zijn, kun je niet anders dan overal met 
een grote glimlach binnenlopen. Ook al zit het bouwproces even tegen. Dat is helemaal niet erg. De wrijving in het proces 
levert de grootste leermomenten op.
Zijn er dan geen kinderen die er niks mee hebben? Nou, die ben ik eigenlijk nog niet tegengekomen. Alhoewel er natuurlijk 
kinderen zijn die minder geïnteresseerd zijn in bouwen. Voor hen zijn weer andere mooie rollen weggelegd in het proces, 
die hen wellicht hun talent laat ontdekken.

 

Jacqueline Rekers adviseur/trainer OinO-Advies en 
3Dkanjers coach Ik werk als trainer bij OinO-Advies, een 
onderwijsadviesbureau met allemaal fijne collega’s die me-
rendeel uit het onderwijs komen. Mijn specialismes bij OinO 
zijn het jonge kind en ICT. Van daaruit ben ik in contact 
gekomen met 3Dkanjers. Ruim een jaar geleden heb ik op de 
Kunstmagneetschool in Almelo mogen meedenken wat een 
3D-printer zou kunnen toevoegen aan het onderwijs. Nou, erg 
veel…..
Samenwerken, communiceren, technische kennis, kritisch denken, 
creativiteit, problemen oplossen, ga maar door. Wat ik heb gezien is dat 
het bij leerlingen en leerkrachten een enorme betrokkenheid teweeg brengt.
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DRAAGBARE PLANT
KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE, NATUUR 
EN TECHNIEK

Diamanten zijn zo vorige eeuw. Deze ring kan een 
plant dragen en je kan het maken met de 3D-printer. 
De uitdaging: Ontwerp een ring waarin een klein 
plantje kan groeien en bloeien.
Maak eerst met een groep een ontwerp op papier. 
Maak een aantal schetsen met de volgende vragen 
in je achterhoofd: Hoe groot mag de ring zijn? Waar 
mag het plantje komen? Hoe zorgen we er voor dat de 
aarde in de ring blijft? Vertaal de schets in een ontwerp 
met behulp van Tinkercad.
Maak een 3D-print van de ring en bekijk of deze aan 
de verwachtingen voldoet. Waarschijnlijk zijn er wel 
een aantal aanpassingen mogelijk. Voer deze door en 
maak nogmaals een 3D-print.

REGENMETER
NATUUR EN TECHNIEK, REKENEN EN 
WISKUNDE, PROGRAMMEREN
Het project: Een zelf ontworpen en 3D-geprinte 
neerslagmeter (regenmeter) die via Makey Makey aan 
een zelf geschreven computerprogramma, gemaakt 
met Scratch, doorgeeft hoeveel millimeter water is 
gevallen.
Zoek uit op welke manieren neerslag gemeten kan 
worden. Ontwerp een eigen neerslagmeter met een 
3D-tekenprogramma. Maak een verbinding van de 
Regenmeter naar de computer met behulp van Makey 
Makey. Programmeer in Scratch een programma dat 
laat zien hoeveel regen er is gevallen. Test de regen-
meter.

NATUUR EN TECHNIEK, REKENEN EN WISKUNDE, 
 PROGRAMMEREN
Het project: Een zelf ontworpen en 3D-geprinte robot die met behulp van 
LittleBits wordt aangestuurd. 
Maak een schets op papier en bedenk hoe met de modules van LittleBits het 
een en ander kan worden aangestuurd. Tip: Begin met iets kleins, bijvoorbeeld 
een lantaarn.
Zoek op Thingiverse handige hulpstukken voor LittleBits die in het 3D-ont-
werp kunnen worden gebruikt. Download de .stl bestanden en importeer 
deze in het 3D-tekenprogramma (bijvoorbeeld in Tinkercad) en combineer ze 
met het ontwerp.
3D-print het ontwerp uit. Waarschijnlijk zal alles niet in één keer passen, dus 
werk het model bij met een vijl of een ‘dremel’.

LITTLEBITS ROBOT

3DLESidee
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@JASMIJN KESTER HET PROCES IS ZO WAARDEVOL VOOR DE KIDS EN DE DOCENT! @OBSDEDRAAIMOLEN 

ER STEKEN INEENS ALLERLEI DINGEN UIT DE 3D-PRINTER @GOUDENEMMER ONZE 3D-PRINTER IS 

AF! YES, WE DID IT! @HCONLINE 3DKANJERSPROJECT BREEKT LANS VOOR TECHNIEK #GIRLSDAY2015 

MEIDEN DOORZIEN HET GEWOON @BERDINEGRASHUIS @OMDENKEN LEERLING IN GROEP 5: EIGENLIJK 

IS MIJN MOEDER DE BESTE 3D-PRINTER DIE ER IS! @GOUDENEMMER OOK LEERLINGEN UIT GROEP 5, 6 

EN 7 ONTWERPEN MET TINKERCAD. @OBSDEDELTA GROEP 7 GEEFT UITLEG OVER DE 3D-PRINTER AAN 

GROEP 6 @VHASSELTSCHOOL WAT EEN DRAMA! DAAR LAG ONZE 3D-PRINTER ONDERAAN DE TRAP, IN 100 

STUKKEN! GROEP 8 SCHROK ZICH EEN HOEDJE …#1APRIL @EDKAMPEN HA! DE EERSTE GELUKTE PRINT 

VAN DE 3D-PRINTER: PI! @OBSOOSTENBRINK EEN 3D-PRINTER OP ONZE SCHOOL, WIST JE DAT AL? OH 

JA..., TOCH WEL? NOU JA, WE RAKEN ER GEWOON NIET OVER UIT-GE-TWIT-TERD:)))) @FONTEINKAMPEN 

4 JONGENS PRINTEN VANDAAG HUN EIGEN ONTWERP #KNAPPERDS #TROTS @OBSDEDELTA LEERLINGEN 

GROEP 7 BOUWEN GESTAAG VERDER AAN #3DPRINTER. MOOI TE ZIEN HOE TECHNIEK EN ONDERZOEKEND 

LEREN SAMENGAAN! @ROBINPLATJOUW WE WORDEN ER STEEDS HANDIGER IN! @BETAPUNTNOORD PO 

EN VO WERKEN SAMEN IN PROJECT 3DKANJERS @WIMSCHLUTER IK KRIJG VAN EEN STEL TIENJARIGEN 

UITGELEGD HOE EEN 3D-PRINTER WERKT @OBSDEGOUDVINK DE 3D-PRINTER DRAAIT BIJ ONS OP VOLLE 

TOEREN, WAT EEN LEUKE ERVARINGEN TOT NU TOE. @OBSRASTHOLT HIEPERDEPIEP HOERA! ONZE PRINTER 

DOET HET!!! @PDUISENBERG WAT IS DIT GAAF! 3D PRINT PROJECT OP OBS DE GOUDVINK MET GROEP 7-8  

@OBSVOGELVLUCHT ONS 3DTEAM HEEFT BOUWPAKKET V D 3D-PRINTER BEKEKEN, MET RODE WANGEN & 

GLIMMENDE OGEN! 1E ACTIE: BOUWINSTRUCTIE ZOEKEN! #UITDAGING @OBSDEDRIESPRONG 3(SPRONG)

DKANJERS WETEN VAN GEEN OPHOUDEN.

@3DKANJERSOPtwitter
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Bouwen   aan detoekomst met deRolf groep
Ik zal mezelf eerst even netjes voorstellen. Mijn naam is Sander van der 

Mark, ik ben 37 jaar en werk sinds 7 jaar bij de Rolf groep. De totaal-

leverancier voor het basisonderwijs en kinderopvang. De eerste 4,5 jaar 

werkte ik als accountmanager en inmiddels ben ik sinds 2,5 jaar assor-

timentsmanager. Ons assortiment is speciaal geselecteerd voor scholen 

en kinderopvangorganisaties.

Mijn eerste kennismaking
Mijn allereerste kennismaking met een 3D-printer was 
via een YouTube-video. Daar werd een innovatieve manier 
geschetst van huizen bouwen op de maan, gebruikmakend 
van een 3D-printer. Heel inspirerend, maar natuurlijk hele-
maal uit de grote duim gezogen, althans, dat dacht ik. Een 
maand later zag ik, in het echt, op een beurs in Duitsland, 
een grote 3D-printer staan. Ik heb daar een half uur met 
verbazing staan kijken. Waarschijnlijk stond ik daar met 

open mond, maar daar zijn gelukkig geen opnames van 
gemaakt.

Wat kun je daar nou mee?
Het was dus niet zomaar een uit de duim gezogen idee, het 
was werkelijkheid. Maar ja, wat kun je nu eigenlijk met zo’n 
apparaat. En de prijs was ook behoorlijk aan de hoge kant. Ik 
besloot een klein onderzoekje te doen op internet en al snel 
kwam ik een breed aanbod aan printers tegen. Ik liet het er 
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even bij zitten. Ik weet nog dat ik letterlijk tegen mezelf zei: 
“Nou, dat gaat nog wel even 5 jaar duren voordat we daar 
echt iets mee kunnen doen in het onderwijs!”

Even terug in groep 8
Tot het moment dat ik een paar maanden later in contact 
kwam met twee enthousiaste mannen, Jos Kok en Remco 
Liefting, die samen het bedrijf 3Dkanjers vormden. Twee 
mannen aan een tafel met op diezelfde tafel een hand-
zame machine gemaakt van hout en staal. Helemaal zelf 
in elkaar gezet. Stekker in het stopcontact, even draaien 
aan de controller en hij deed het. “Dit is het”, dacht ik. 
Mijn gedachten schoten terug in de tijd naar mijn oude 
basisschool in Harderwijk. Ik zat in groep 8 en verveelde 
me enorm, zoals wel vaker het geval was. Alle taken af en 
ik kon weer kiezen tussen het schoolplein vegen en het 
papierhok opruimen. Terug naar nu, mijn ogen vastgepind 
op wat er werd geprint en luisterend naar het verhaal dat 
Jos en Remco aan het vertellen waren. Terug naar groep 
8. Een grote doos wordt binnengebracht met op de zijkant 
in grote letters ‘Ultimaker Original’. De doos gaat open 
en in de doos zitten allemaal losse onderdelen. Eén groot 
bouwpakket. Helemaal te gek. De hele klas is enthousiast 
en we staan om de doos heen. Alles wordt zorgvuldig uit 
de doos gehaald en klaargelegd. Het bouwen kan beginnen. 
Terug naar nu. Sorry Jos en Remco, ik was even in gedachte 
verzonken. Hoorde ik jullie nu zeggen dat kinderen van 
groep 8 eerst zelf de printer gaan bouwen met jullie hulp 
en dat je daarna, wanneer de printer werkt, samen verder 
gaat kijken naar de mogelijkheden? Terug naar groep 8. De 
printer is af en we zijn aan het brainstormen over wat we nu 
allemaal kunnen maken. Een fluitje voor de muziekles. Een 
piramide voor de geschiedenisles. Een puzzel van Nederland 
voor aardrijkskunde. Of zullen we zelf iets ontwerpen, zelf 
iets maken? Terug naar nu. Ik ben verkocht. Dit is helemaal 
geweldig voor het onderwijs. Het maakonderwijs. 

Goed ontvangen
Nu een jaar verder hebben veel scholen de vergaande moge-
lijkheden van het 3D-printen omarmd. Kinderen van groep 
8 (en ook uit groep 6 en 7) zijn daadwerkelijk aan de slag 
gegaan met het zelf bouwen van de 3D-printer. De enthou-
siaste blikken van de kinderen. De leergierigheid die daaruit 

voort is gekomen. De diverse gretige vragen naar meer van 
dit soort leermiddelen en toepassingen hebben mijn ogen 
geopend. 

Vaardigheden voor de toekomst
Dagelijks krijg ik diverse artikelen aangeboden vanuit de 
hele wereld om te laten inzetten in het huidige onderwijs. 
Veel opzichzelfstaande, leuke initiatieven en mogelijkheden 
en meestal ook toepasbaar in het onderwijs. Maar, er zit vaak 
totaal geen doorgaande leerlijn in, zoals bij de 3Dkanjers 
wel het geval is. En dat is nu precies wat we als organisatie 
willen aanbieden aan het onderwijs. Niet een los middel, 
maar een concept, een verhaal. Een aanbod om kinderen 
de mogelijkheden te bieden zichzelf verder te ontplooien 
en een aanbod dat verder kijkt, naar de toekomst. Compe-
tenties verwerven die nodig zijn om later aan de vraag van 
de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Probleemoplossend 
vermogen, samenwerken, communiceren, creativiteit en 
kritisch denken zijn in mijn ogen de belangrijkste bouw-
stenen die kinderen van nu nodig hebben.

Doordachte leerlijn
Op dit moment zijn we druk bezig binnen deze onderwerpen 
samen met onze partners concepten neer te zetten, om niet 
met hagel te schieten maar met scherp. Gericht, efficiënt en 
met een doordachte leerlijn. Veel van deze lijnen zijn in de 
basis al klaar. Op dit moment zitten er nog enkele hiaten 
in de lijnen die we dienen in te vullen. Gelukkig zijn er in 
het onderwijs veel enthousiaste docenten die hier graag in 
participeren en ik ben van mening dat we binnenkort een 
aantal concepten kunnen presenteren.

De toekomst van het onderwijs, de toekomst van de 
kinderen, de toekomst van het 3D-printen, de toekomst 
van de arbeidsmarkt, wat heerlijk om hier aan te mogen 
meedenken en meewerken. Maar, naast dromen en voor-
uitkijken, is het van wezenlijk belang dat we stevig met 
beide benen op de grond blijven staan. Die toekomst maken 
we nu en niet later!
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3DKANJERS PLA FILAMENT
Het meest gebruikte en gebruiksvriendelijke 
filament voor 3D-printen is PLA. Een biolo-
gisch afbreekbaar materiaal, geproduceerd 
uit hernieuwbare, plantaardige grondstoffen. 
Geproduceerd in Nederland door Innofil3D en 
alle aangeboden kleuren zijn voedsel veilig.

OSMO
Osmo laat kinderen puzzelen in het 
echt met een opzetspiegeltje voor 
de iPad. Dankzij de camera-acces-
soire ziet de tablet wat de kinderen 
aan het doen zijn en geeft de soft-
ware hen instructies. 
Kijk voor een volledig overzicht op:  
www.derolfgroep.nl/interactief

MICROSCOOP 
EASI-SCOPE WIRELESS
Houd de Easi-Scope boven een 
object en draai aan de bovenzijde 

om de focus 
bij te stellen 
voor een 
helder beeld. 
Je kunt er 
ook een foto 
of een video 
mee maken.

BEE-BOT
De Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de 
vorm van een bij, die je kunt programmeren aan 
de hand van de zeven knoppen op zijn rug.

LITTLEBITS

LittleBits bestaat uit 
verschillende elektrische 
onderdelen die je met 
magneetjes op elkaar 
aansluit. Ontzettend 
leuk voor kinderen én 
volwassenen!

BENDOO BOX
De Bendoo Box is hét complete 
pakket om kinderen op een crea-
tieve manier vertrouwd te maken 
met de werking van techniek.

MAKEY MAKEY
Sluit de Makey Makey aan op de computer en bedenk 
hoe je de pc wilt 
besturen. Er is heel 
veel mogelijk: je kunt 
nu zelfs een banaan 
gebruiken als spatie-
balk bijvoorbeeld!

CREËERDENIEUWEmakers
MAAK HET ONDERWIJS NOG UITDAGENDER MET DEZE SPEEL- EN LEERMATERIALEN

DOODLE 3D
Ook voor de onder- en midden-
bouw! Wie denkt dat 3D-printen 
alleen geschikt is voor de boven-
bouw, heeft het mis. Met het 
tekenprogramma Doodle3D kunnen 
kinderen hun eigen creatieve en 
fantasievolle ontwerpen tot leven 
brengen.
Kijk voor een volledig overzicht op:  
www.derolfgroep.nl/3d-printen

3DKANJERS 
 EXPERIENCE
De 3Dkanjers Experience is een 
volledig programma waarmee 
scholen direct een eigen 3D-project 
kunnen opstarten. Naast de Ulti-
maker Original DIY (Do-It-Yourself) 
3D-printer bevat de Experience 

onder meer een 
intakeworkshop, 
terugkomdag, 
toegang tot 
de 3Dkanjers 
community en 
support.

BLUE-BOT
Blue-Bot™ helpt je met program-
meren, debuggen 
en het simuleren 
van algoritmen 
ter bevordering 
van de 21st 
century skills.
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RICK COMPANJE BEDENKER VAN DOODLE3D,  
EUROPALAAN 2B, 3526 KS UTRECHT, 06-28516908

Twee jaar na de eerste versie van de Doodle3D app, komt het bedrijf 
met een compleet vernieuwde versie van hun open-source app. 
Deze app zal naast alle huidige functies, waaronder het draadloos 
3D-printen van eigen tekeningen vanaf een tablet, veel nieuwe func-
ties bevatten waarmee gebruikers stapsgewijs steeds meer 3D-con-
cepten leren en zelf zeer fraaie 3D-prints kunnen maken.

Sinds het uitkomen van de Doodle3D app en de WiFi-Box hebben 
ontzettend veel kinderen (en ook volwassenen) op een speelse 
en creatieve manier kunnen kennismaken met de wereld van het 
3D-printen. Door in de Doodle3D app je zelfgemaakte tekening naar 
3D te kunnen transformeren, heb je snel door hoe een 3D-printer 
werkt. De tekening wordt vervolgens draadloos van het tablet naar 
de 3D-printer gestuurd via de Doodle3D WiFi-Box. Druk op ‘Print’ en 
binnen een paar minuten heb je je eigen tekening tastbaar in je hand.

Doodle3D is een heel simpel tekenpro-
grammaatje waarmee je jouw unieke 
tekening direct tot leven kunt laten 
komen met een 3D-printer zonder 
dat je daarvoor verstand van ingewik-
kelde 3D-programma’s nodig hebt. Zo 
wordt 3D-printen ook bereikbaar voor 
kinderen in de onderbouw.

“De nieuwe app is even 
gemakkelijk maar kan veel meer”

komt met nieuwe 
3D-print app 

eind dit jaar
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Feedback
Doodle3D krijgt regelmatig vragen, tips en ideeën binnen van gebrui-
kers en dat is fijn, want dat helpt enorm bij het oplossen van bugs, 
nieuwe soorten 3D-printers toe te voegen of nieuwe functies zoals 
de WordArt, PhotoGuide of beheerpagina voor docenten te kunnen 
maken. Door de WiFi-Box af en toe via internet te updaten kun je als 
gebruiker profiteren van de nieuwe mogelijkheden.

Nieuwe Doodle3D app
Toch ging de ontwikkeling nog niet snel genoeg, vonden we bij 
Doodle3D. De schijfruimte op de WiFi-Box is beperkt en dat zorgt 
ervoor dat lang niet alle leuke ideeën die binnenkomen of door het 
team zelf bedacht worden, uitgevoerd konden worden. Daarom werd 
er iets nieuws bedacht: een nieuwe Doodle3D app die helemaal vanaf 
de grond opnieuw opgebouwd wordt en niet meer in de WiFi-Box 
staat, maar die je installeert op je tablet of smartphone. Je kunt er 
alles mee wat je met de huidige app ook kunt, maar nog veel meer. 
Nog steeds maak je binnen een paar seconden een tekening die je dan 
draadloos kunt printen via de WiFi-Box. Maar dankzij de nieuwe app 
kun je nu ook Doodle3D gebruiken als je zelf geen WiFi-Box hebt of 
deze niet bij je hebt. Je kunt je tekening straks delen via Thingiverse 
of Facebook en ook printen via 3D-Hubs, Shapeways of Materialise 
- handig als je zelf (nog) geen 3D-printer hebt of als je print in bijvoor-
beeld hoge kwaliteit wilt laten afdrukken. 

2D en 3D bewerkingen
De 2D-tekening is straks makkelijker aanpassen door stukjes ervan te 
selecteren, dupliceren, verplaatsen of uit te gummen. De 3D-weergave 
zal meer ruimte krijgen, mooier weergegeven worden en het model is 
straks van alle kanten te bekijken. Je kunt in het 3D-gedeelte bewer-
kingen doen zoals het vullen van vlakken, het nauwkeurig beïnvloeden 
van de zijkant van losse delen van je ontwerp of het wegknippen van 
stukken op een bepaalde hoogte. Zo kun je straks bijvoorbeeld een 
auto tekenen waarbij de koplampen, het stuur en de wielen allemaal 
hun eigen dikte hebben en waarbij de wielen echt kunnen draaien.

Help je mee?
We zijn al een heel eind met de nieuwe app maar voordat deze straks 
thuis en op school gebruikt kan worden, willen we hem graag laten 
beta-testen door een groep enthousiastelingen. Lijkt het je leuk om 
al in een vroeg stadium te experimenteren met de nieuwe Doodle3D 
app laat het ons dan weten en stuur een mail met motivatie naar 
info@doodle3d.com.
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BASISSCHOOL 

’T SLINGERTOUW 

GEEFT 

TECHNIEKLESSEN 

MET EEN 

3D-PRINTER

‘DE DINO 
   IS KLAAR!’
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Als ik samen met Robin Platjouw door het gebouw van basisschool ’t Slingertouw in Eind-

hoven loop, komt er meteen een aantal kinderen op ons af: ‘Meneer Robin, de dino is 

klaar.	Hij	is	echt	vet	geworden!’	En	inderdaad.	Even	later	heeft	Robin	de	schedel	van	een	

Tyrannosaurus Rex in zijn handen. Gemaakt met de 3D-printer van de school. En vet is-ie!

Als leerkracht van groep 7 en ict-coördinator van de school 
had Robin de grote wens om kinderen meer in contact te 
brengen met techniek. ‘Onze school ligt met Brainport, 
ASML, Philips en de TU Eindhoven om de hoek, eigenlijk 
in het hart van de technische bedrijvigheid. Toch merken 
de leerlingen daar weinig van. Ik heb daarom een subsi-
dieaanvraag gedaan bij Onderwijs Pioniers. Ik wilde name-
lijk graag een technisch lab maken om de nieuwsgierigheid 
van kinderen naar techniek te prikkelen. En dat is gelukt! 
Sinds november 2014 hebben we L@b4makers, een prach-
tige ruimte die is uitgerust met computers, technisch Lego, 
Makey Makey, LittleBits, Cuboro knikkerbanen en mijn 
grootste wens: een 3D-printer.’

Zelf bouwen
Eigenlijk staat er niet één 3D-printer in het lab van Robin, 
er is er ook nog eentje ‘under construction’. ’t Slingertouw 
heeft gekozen voor het project 3Dkanjers. Dat betekent dat 
er op school een doos geleverd wordt met daarin alle onder-
delen om een 3D-printer te maken en een handleiding. Het 
zelf bouwen van de printer is een belangrijk onderdeel van 
het project. Remco Liefting, initiatiefnemer van 3Dkanjers, 
legt uit waarom. ‘Met 3Dkanjers willen we niet zomaar een 
3D-printer voor scholen beschikbaar stellen. We willen 
kinderen meer bieden dan alleen kennis laten maken met 
de printer zelf, maar ook leren hoe die printer in elkaar 
zit. Als jij zelf hebt meegebouwd aan zo’n geweldig appa-
raat ben je veel meer betrokken. Kinderen zijn trots op hun 
prestatie en voelen zich mede-eigenaar van de printer. Op 
die manier gaat techniek veel meer leven.’

Zoek het maar uit
‘Het idee van 3Dkanjers sprak mij meteen aan’, zegt Robin. 
‘Op deze manier leren de kinderen veel meer over techniek. 
Bovendien krijgen we goede begeleiding van 3Dkanjers. Je 
kunt merken dat ze echt iets willen betekenen voor het onder-

wijs. De mensen van 3Dkanjers denken mee over  lesideeën en 
blijven steeds vernieuwen. Remco neemt regelma tig contact 
op om te vragen hoe het project loopt en wat we nodig hebben 
om verder te kunnen. Er is ook een forum op hun site waar je 
met vragen terecht kunt. Ik heb daardoor niet het gevoel dat 
ik het allemaal zelf maar uit moet zoeken.’

Zelf modellen ontwerpen
Kinderen leren hoe ze modellen van 3D-ontwerpen op 
internet kunnen zoeken en ontwerpen hun eigen print-
bare modellen. Donna (10) en Daphne (11) uit groep 7 zijn 
in het lab van Robin met de 3D-printer aan de slag gegaan. 
‘We hebben eerst op de tablet onderzocht wat je allemaal 
met een 3D-printer kunt doen’, vertellen ze enthousiast. 
‘Daarna hebben we zelf ontwerpen gemaakt. Dat kan in 
een speciaal computerprogramma. We hebben onze naam 
gemaakt met hartjes erbij. In het programma kun je die dan 
in elkaar schuiven. De printer verwarmt een soort plastic 
waardoor het vloeistof wordt. Dan gaat hij steeds een laagje 
plastic printen. Je kunt er gave dingen van maken zoals de 
Eiffeltoren of een eenhoorn. Het is echt cool dat wij een 
3D-printer hebben op school!’

Populaire wc’s
‘Of kinderen door het technisch lab ook echt meer belang-
stelling hebben gekregen voor techniek, kan ik natuurlijk 
niet bewijzen’, zegt Robin Platjouw. ‘Maar ik merk het 
zeker aan de enthousiaste reacties. Ik denk dat kinderen 
sowieso geïnteresseerd zijn in techniek. Ze willen graag 
dingen onderzoeken en ontdekken. Ze krijgen hier veel vrij-
heid in het lab en dat gaat prima. Ze zijn altijd druk met 
het uitvoeren van nieuwe ideeën. En de wc’s die achter de 
3D-printer zijn, worden ineens veel vaker bezocht; kun je 
onderweg mooi even checken waar de printer mee bezig is!’

Bron: COS (www.computersopschool.nl / @cosonline)
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Brillen dagen uit
tot creativiteit 

Monturen worden vandaag de dag van allerlei 

materialen gemaakt. Ook van plastic. Toen Guus 

Starrenburg van Guus Brillen uit Meppel ontdekte dat 

Jos Kok 3D-printers onder meer inzet als instrument 

om (basisschool)leerlingen te enthousiasmeren voor 

wetenschap en techniek, was zijn aandacht direct 

getrokken. Met een 3D-printer maak je namelijk de 

meest fantastische dingen in het klein na, van een 

vrijheidsbeeld, tot een ring, of een bril. Jos haalde 

een printer op, zette het apparaat in werking en 

Guus was om. ‘Fantastisch! Binnen anderhalf uur tijd 

is een montuur van plastic gemaakt!’ Klanten kunnen 

in de maand juli dit proces met eigen ogen zien, want 

dan is een 3D-printer in werking bij Guus Brillen. De 

gehele maand zal met dit vernuftig stukje techniek 

monturen van één model bril produceren.

80 3DKANJERS



Uiteraard staat de etalage in het teken van dit onderwerp 
én is er aandacht voor de lancering van een serie kwalita-
tief hoogwaardig 3D-geprinte monturen van Tom Stevens. 
Guus: ‘Leuk, techniek en vakmanschap komen bij elkaar.  
De buiging moet goed zijn en de pasvorm ook. Het voordeel 
van een plastic montuur is dat deze geen irritatie op de huid 
veroorzaakt. De voorkant en pootjes worden los gemaakt 
en in elkaar gezet. Ik zet er glaswerk in, zodat je een echte 
zonnebril krijgt. Aan het eind van de maand worden zonne-
brillen verloot via een deel & like actie op Facebook.’
 
3Dkanjers
Jos Kok en Remco Liefting zijn de initiatiefnemers van 
3Dkanjers. Met het Experience-programma laten zij scholen 
een eigen 3D-project opstarten om zo kinderen enthousiast 
te maken voor techniek. Een coach begeleidt de leerkracht 
en kinderen. Na afloop van het project is er ‘nazorg’ van de 
Rolf groep en Ultimaker. Kinderen leren in 3D te ontwerpen 
en te bouwen. Inmiddels hebben zich hiervoor in deze regio 
meer dan 50 scholen aangemeld, in de gemeenten Meppel, 
Westerveld, Steenwijkerland, Staphorst en De Wolden. Jos: 
‘We zijn blij dat zoveel partijen zich verbinden met het 
3Dkanjers Experience programma, zoals de Ronde Tafel 
Meppel, de Rabobank, Stichting Ondernemersfonds Meppel, 
Stad en Esch, de gemeenten en provincie Drenthe. Ze steken 
echt hun nek uit om dit project tot een succes te maken!’ 
Wetenschap en techniek zijn voor veel scholen een actueel 
onderwerp, omdat deze vakken vanaf 2020 verplicht zijn 
binnen het basisonderwijs. ‘Maar ook voor bedrijven of 
verenigingen kan de 3D-printer van toegevoegde waarde 
zijn’, stelt Jos.
 
Het leuke van het 3Dkanjer Experience programma is dat 
kinderen echt leren door te doen. Ze zetten het apparaat 
zelf in elkaar en leren samen te werken. Via het ontwerp-
programma Tinkercad is een object, middels vaste blokken, 
op te bouwen. Het printen via een SD-kaart, is simpel. 
Jos legt uit: ‘De glasplaat wordt 70 graden Celsius. Plastic 
gaat door een plastic buis en stroomt vloeibaar uit een kop, 
die 220 graden warm is. Het apparaat bepaalt het 0-punt 
vanwaar het apparaat het ontwerp gaat opbouwen. Terwijl 
het vloeibaar plastic in de vorm op het glas daalt, zakt de 
glasplaat heel langzaam naar beneden. En zo wordt het 

ontwerp laagje voor laagje opgebouwd.’ Het eindresultaat is 
verbluffend; van een mini vrijheidsbeeld, tot een ring, logo 
of een fluitje met balletje erin, alles is mogelijk.
 
Expositie
Het opmerkelijk initiatief krijgt een ludiek vervolg. Met 
basisscholen in Meppel e.o. is een project opgezet waarbij 
leerlingen zelf monturen kunnen ontwerpen en maken met 
de 3D-printer. Met al deze brillen wordt eind dit jaar een 
expositie ingericht bij Guus Brillen. Guus maakt tot slot van 
een aantal exemplaren échte brillen met glas. Maar zover 
is het nog niet. Eerst kan jong én oud kennismaken met 
en inspiratie opdoen met het 3D-printen in het klein, en 
bijzondere, kwalitatief plastic monturen bij Guus Brillen.

Bron: Gepubliceerd in Meppeler Courant, Geschreven door Bianca van der Pol 
| Boom regionale uitgevers.
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Ashram College en 3Dkanjers:  
een kleine onderneming 
in een grote school
LIENEKE KOENES DIRECTEUR VWO ASHRAM COLLEGE - ALPHEN AAN DEN RIJN

Het Ashram College gaat dit jaar van start met het project van 
3Dkanjers. Het Ashram College behoort tot de WON-akademie, een 
groep van scholen die werk maakt van wetenschap. Op het Ashram 
College brengen we leerlingen een wetenschappelijke houding bij, 
confronteren we ze met onderzoek en leren we ze academische 
vaardigheden aan. Het project van 3Dkanjers sluit daar goed bij aan 
omdat het bouwen en werken met een 3D-printer vraagt om een 
onderzoekende, nieuwsgierige en probleemoplossende houding bij 
leerlingen. Binnen de vwo-afdeling kunnen leerlingen uit leerjaar 
2 t/m 4 vwo zich voor dit project aanmelden. Ongeveer tien leer-
lingen die gemotiveerd zijn voor dit project, worden 2 uur per week 
uitgeroosterd om te werken aan de 3Dkanjers Experience.

Het Ashram College is ook een ondernemende school. Dat bete-
kent dat de leerlingen zelf een plan maken voor het gebruik van de 
3D-printer in de school en ook zelf het geld bij elkaar verzamelen 
dat nodig is om een nieuwe printer aan te schaffen. Ook zullen 
deze leerlingen nieuwe groepen helpen en begeleiden. Zij worden 
als het ware ambassadeur van een of meer nieuwe projecten. Op 
deze manier kan het project zich uitbreiden door de school. Andere 
afdelingen willen namelijk ook graag aan de slag met dit project. 
Ook is er veel belangstelling vanuit de kunstzinnige hoek. Daar zijn 
al opdrachten waarbij leerlingen een 3D-printer nodig hebben. Op 
de langere termijn wil de school met dit project ook de basisscholen 
in de regio benaderen.
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De keus van onze Rabobank om met 3Dkanjers in gesprek 

te gaan is vrij eenvoudig te verklaren. Het project heeft 

alles in zich om zeer succesvol te zijn. Het bouwen van de 

3D-printer, het vormgeven van een 3D-ontwerp, het maken 

en vervolgens het gebruiken ervan. Je zal toch als kind kennis 

mogen maken met zoiets als dit. 

Voor alle kinderen is het een uitdaging, zelfs zonder dat 

je direct van techniek hoeft te houden. Een belangrijk 

neveneffect van het traject met 3Dkanjers is dat de 

aandacht voor techniek wordt gestimuleerd. In Hoogeveen 

en omgeving is veel werk in de technische sector en de 

bedrijven geven aan dat er altijd behoefte is aan goede 

arbeidskrachten. Nu los je dat niet direct op door in groep 

7 te starten met het maken van een 3D-printer, maar de 

richting en de ambitie wordt dan wel gevormd. Dus wat 

ons betreft ook hier een Win–Win situatie. Last but not 

least, het feit dat Hoogeveen er naar streeft om als eerste 

3D-gemeente van Nederland op de kaart te staan, maakt 

het verhaal voor ons rond.

Rabobank Zuidwest-Drenthe heeft dit project onder steund 

omdat wij het belangrijk vinden verschillende partijen in het 

gebied bij elkaar te brengen. Het stimuleringsfonds was met 

name enthousiast over de samenwerking tussen onderwijs, 

bedrijfsleven en het toepassen van 21e-eeuws technologie.

Hans van der Werff, 

Directievoorzitter Rabobank Zuidwest-Drenthe
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