
Lesverloop sleutelhangers printen 

1. inleiding 

We hebben enkele jaren terug allemaal dezelfde rugzakken van Nike gekregen omdat we als eerste 

gestart zijn met ‘1 mile a day’ ondertussen ‘the daily mile’.  

Ik zie dat nog heel veel van jullie die gebruiken. Ik zie ook dat het op uitstappen altijd lang zoeken is 

om je eigen rugzak terug te vinden. Wij gaan voor een oplossing zorgen. 

Welke oplossingen zouden er zoal kunnen zijn?  

➔ Lln geven mogelijke oplossingen aan. De oplossing voor een sleutelhanger komt vanzelf wel, 

want sommigen gebruiken deze oplossing al. 

 

2. Aanbreng 3D-printen 

Je kan sleutelhangers kopen, maar wij kunnen die ook zelf maken. Waarmee zou je dat kunnen. 

➔ Lln geven oplossingen, als een 3D-printer er niet tussen zit, zet de lkr de printer op de 

toontafel. De meeste lln zullen dit herkennen, want ik heb hen al over youtubekanalen over 

3D-printen horen vertellen. 

 

3. Wat is een 3D printer? 

Een 3D-printer bouwt een object laag per laag. Dat wil zeggen dat je goed moet opletten dat je 

onderste laag op de grond staat. Anders bouwt de printer in de lucht, en dat gaat natuurlijk niet. 

Hij doet dit door kunststoffen te laten smelten op een bouwplaat. Door het verschil in temperatuur 

gaan die terug stollen en worden ze hard (cfr. Les WO) 

➔ De lkr wijst de delen van de 3D-printer aan en vertelt wat die doen, hij vertelt ook dat de lln 

dit later allemaal in actie gaan zien 

o Filament: de kunststof die gaat smelten en stollen (in ons geval PLA) 

o Extruder of printpen: De punt verhit de kunststof, de kunststof loopt dan op het bed. 

Het bed beweegt en de kunststof koelt af. Deze punt beslist hoeveel kunststof er 

door mag en hoe warm die is. 

o Printbed: Het printbed beweegt heen en weer en vormt de figuur. De punt blijft dus 

mooi in het midden staan. De punt gaat wel omhoog voor de volgende laag. 

 

4. Wat gaan we maken? 

De lkr laat een voorbeeld van een geprinte sleutelhanger zien. De lln beschrijven wat ze zien. 

o Een zeshoekige figuur, ongeveer 1,5 cm dik. Er zit een gat in met een sleutelring 

door. Er staat ‘meester Nick’ op de sleutelhanger. De letters lijken uit de 

sleutelhanger naar voor te komen 

De lkr laat het ontwerp van deze sleutelhanger in Tinkercad zien. 

 



5. Waarop letten bij het ontwerpen 

We hebben nu de printer bekeken. We zien op het bord een ontwerp en we hebben hier een echte 

sleutelhanger. Wie kan mij nu al een paar zaken vertellen waarop wij zullen moeten letten? 

- Het figuur kan niet groter zijn dan het printbed 

- Het figuur moet mooi ‘op de grond staan’  

- Het figuur mag niet te groot zijn voor de sleutelring 

- Als je verschillende figuren aan elkaar plakt, mogen de figuren niet te ver uit elkaar staan. 

Indien de lln hier niet zelf op komen, duwt de lkr hen in de juiste richting. Hij laat de ‘fouten’ zien in 

Tinkercad. 

De lkr laat ook heel snel een voorbeeld zien van hoe er op correcte wijze een sleutelhanger gemaakt 

kan worden. 

 

6. contractwerk 

De lkr laat de bundeltjes over Tinkercad uitdelen en vertelt dat hierin nog meer uitleg staat. De 

komende weken zullen er tijdens het contractwerk groepjes van 4 leerlingen kunnen werken aan het 

ontwerp van hun sleutelhangers. Juf Roopa zal het contractwerk in de klas begeleiden, meester Nick 

zal de leerlingen in het ICT-lokaal begeleiden. 

 

7. Tijdens het contractwerk 

De leerlingen hebben het bundeltje op voorhand reeds doorgenomen.  

Aan elke pc ligt een papiertje met de login-code voor de les op Tinkercad. 

De lln mogen zelf aan de slag. Meester Nick wandelt rond en biedt hulp waar nodig.  

De leerlingen mogen verschillende ontwerpen maken indien ze daar tijd voor hebben. Op het einde 

van de les wordt er door hen gekozen welke er geprint zal worden. 

 

8. Het afprinten 

De 3D-printer staat gewoon in de klas (zo kan ik zelf in de gaten houden of het wel goed loopt). Bij de 

eerste prints mogen de lln in groepjes vooraan komen kijken. De leerling wiens sleutelhanger wordt 

afgeprint mag de printer instellen (en tussendoor komen kijken). 

 


