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Wat doet het ABC? 

WWW.HETABC.NL

• 3D print projecten: 

• Scholen in Amsterdam 2016 - 2017

• Scholen Haarlem 2017

• Brede school trajecten (3D en vloggen) Klaverblad

• Masterclass 3D iPabo november 2017

• Techniek tender gemeente Amsterdam

• Onderdeel van EWT Noord Holland / Flevoland



Samenwerkingspartners 

WWW.HETABC.NL

• Maak Haarlem (samenwerkingspartner) bijzondere positie, is in 2017 een Smart Industry-fieldlab
geworden, het enige field lab in de regio. Hebben naam op het gebied van innovatieve technieken, 
samenwerking met bedrijven, onderwijs - nova college en inholland - en overheid.

• Smart Makers Education: MBO, HBO, Bedrijfsleven en de Makerszone: werken in makathons (bijv. 4-6 
oktober voor de watersector). Als ABC partner van Smart Makers Education voor ontwikkelen 
doorgaande leerlijn. 

• TATA steel zet heel zwaar in op techniek in het basisonderwijs, omdat ze - net als wij - hebben 
ontdekt dat je interesse voor techniek voor het 10e levensjaar moet kweken. 
http://www.techportal.nl/

• Investeert ook in opleiding eigen mensen, op mbo niveau. Jongens/meisjes moeten er volledig voor 
gaan, maar kunnen al jong aardig zakcentje verdienen.

• Zij organiseren daarom mede de PET’s. http://www.petevents.nl/ Daar zie en ervaar je techniek. Heel 
leuk om naartoe te gaan. Deels gesubsidieerd. Voor bezoekers gratis. 

• Ook link voor leerkrachten met materiaal

http://www.techportal.nl/
http://www.petevents.nl/


3D printing als edutool

WWW.HETABC.NL



Waarom 3D printen in het onderwijs

WWW.HETABC.NL

• 3D printen onderdeel van onderzoekend en ontwerpend leren, geen 
doel op zich.

• Kennismaken met nieuwe technologieën en mogelijkheden

• Verwondering en nieuwsgierigheid

• Voorbereiden op de arbeidsmarkt

• Onderdeel van het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden



Mogelijkheden
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Inspirerende voorbeelden (voor kinderen)
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Geïndividualiseerde producten, bijv. protheses

https://www.youtube.com/watch?v=FGSo_I86_lQ

https://www.doodle3d.com/

Voor jongere kinderen 

Inspiratie voor kinderen, ontwerpend leren, zelf producten maken om 
anderen te helpen…......

https://www.youtube.com/watch?v=FGSo_I86_lQ
https://www.doodle3d.com/


Aanbod Maakonderwijs
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• Teach de teacherprogramma met coaching en co-teaching
• Leren werken met Tinkercad (8 lessen)
• Lessenreeks 12 lessen Maakproces 
• Challenges als uitbreiding

• Sparringpartner bij inbedding in curriculum en 
schoolorganisatie



Aan de slag 
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• Inloggen bij www.tinkercad.com

• Ga naar: sign in

• Gebruikersnaam: workshopnemo@gmail.com

• Wachtwoord: workshopnemo1

• Als je een ontwerp hebt gemaakt kun je dit opslaan als .stl bestand

• Het .stl bestand kun je omzetten in Cura om het printklaar te maken

http://www.tinkercad.com/
mailto:workshopnemo@gmail.com


Printmogelijkheden 
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• 3D-printers op de scholen

• Huurmogelijkheden voor printers op school 

• Maakplaatsen 021 in de OBA’s

• Bijv. Local Makers in Amsterdam 





Ontwerpend leren, challenge
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Taal, rekenen, beeldende vorming, samenwerken, uitvinden….....



WWW.HETABC.NL

• QR codes

• Borgen van 
de kennis

• Kinderen zijn 
ambassadeur

Klusklas



Wat werkt

• Leren van elkaar binnen een bestuur 

• Kinderen aan de knoppen (klusklas) werkt

• Iemand op school die enthousiast is om zich te verdiepen in de techniek 
van de printer

• Tinkercad en printen is de basis, maakrollen ondernemend leren

• Lessenpakket is goede basis vanaf groep 5 

• Challenges als vervolg voor verankering in het curriculum

• Inspiratie: maakonderwijs pagina op pinterest: 
https://nl.pinterest.com/maakonderwijs/

https://nl.pinterest.com/maakonderwijs/


Voor meer informatie 
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Voor meer informatie over maakonderwijs:

http://www.hetabc.nl/professionals/maakonderwijs/

Of neem contact op met: 

Annerose Groot: agroot@hetabc.nl

http://www.hetabc.nl/professionals/maakonderwijs/
mailto:agroot@hetabc.nl

