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1 Wat is 3D printen? 
Een 3D printer drukt bestanden ‘laag per laag’ af. Dit kan in verschillende materialen. De meest 

gebruikte materialen zijn PLA en ABS. Wij zullen PLA gebruiken. Om iets te kunnen printen heb je 

speciale software nodig die 3D bestanden omzet naar een ander speciaal bestand, namelijk een 

‘GCODE’ bestand. 
 

Voordat we starten met 3D printen, moeten we eerst weten wat ‘3D’ nu juist is. 
 

1.1 Perspectieven en projecties 
Wanneer iets afgebeeld wordt op papier/computer zijn er een aantal aanzichten (projecties) om de 

afbeelding correct weer te geven. 

Zo kennen we het vooraanzicht, het bovenaanzicht en het rechterzijaanzicht. 

Dit zijn de aanzichten die we meestal gebruiken. 

 

Als voorbeeld voor deze aanzichten zie je hieronder de tekeningen van een zeilboot. 
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2 Projectietekenen 
2.1 Drievoudige projectie 

 

Om een juist beeld te krijgen van de zijkant van een werkstuk moet je 3 projecties uitvoeren: het 

vooraanzicht, het bovenaanzicht en het linkerzijaanzicht. 

Als je drie wanden zou opendraaien, krijg je 3 aanzichten: het vooraanzicht, het linkerzijaanzicht en 

het bovenaanzicht. Deze hebben allen een kleur volgens hun afspraak: 
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2.2 Oefening 
Kijk naar de tekening en noteer de cijfers op de juiste plaats: 

 
- Vooraanzicht 

- Zijaanzicht 

- bovenaanzicht zijaanzicht 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vooraanzicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bovenaanzicht 
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1 probleemstelling 

 
Op school werken we regelmatig met een laptop. Sommige werken daarbij graag met een losse 

computermuis, anderen vinden het ook goed om het touchpad te gebruiken. 

Wanneer we een laptop gaan halen, kunnen we op school ook een computermuis uit de bak nemen 

die bij de laptops staat. Alleen is het vaak zo dat alle draden van de muizen door elkaar zitten. Niets 

vervelender om een computermuis te moeten nemen wanneer deze in de knoop zit met allerlei 

andere draden… 

 

Hiervoor gaan we een oplossing maken zodat alles netjes geordend blijft. Nu we toch een 3D printer 

op school hebben, kunnen we hier even goed een keer gebruik van maken om ons probleem op te 

lossen! We maken een kabelclip voor de computermuizen zodat niet alle draden door elkaar komen 

te zitten. 

 

Deze kabelclip moet echter wel aan enkele criteria voldoen: 
 

- Er moet een ontwerp gemaakt worden op de computer. 

- Het ontwerp moet geprint kunnen worden met de 3D printer die we op school hebben. 

- Het ontwerp moet juist groot genoeg zijn voor de draden. 

- Het ontwerp moet rood of zwart zijn. 
 

1.1 Analyseren van het probleem 

Wat is het probleem? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Wat zal je gaan moeten ontwerpen en maken om het probleem op te lossen? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1.2 Criteria 
Vul de ontwerpcriteria verder aan. 

Kijk en lees de probleemstelling hiervoor goed. 

Ontwerp een technische tekening zodat de draden van de computermuizen niet steeds in 

de knoop gaan die moet voldoen aan volgende criteria: 

 
- Het ontwerp moet gemaakt worden op …………………………………… 

- Het ontwerp moet geprint kunnen worden met een ………………………………………….. 

- Het ontwerp moet juist ........................ genoeg zijn voor de draden. 

- Het ontwerp moet rood/zwart/geel/groen zijn. 
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1.3 Tijd 
Je krijgt hiervoor maximum 6 lesuren 

 

1.4 Hulpmiddelen 
Je mag deze bundel, het internet, de aangereikte benodigdheden, materiaal en de 3D printer 

gebruiken. 

 

1.5 Wat zal je leren? 
o Ik kan een ontwerp maken met een tekenprogramma op de computer. 

o Ik kan een ontwerp correct omzetten naar een juist soort bestand zodat dit 3D geprint kan 

worden. 

o Ik weet wat perspectieven zijn. 

o Ik weet welke verschillende perspectieven en aanzichten er zijn. 

o Je kan beschrijven welke afwerkingtechnieken gebruikt kunnen worden in functie van hun 

doel en eindresultaat. 

o Je kan beschrijven dat verschillende verbindingstechnieken de stevigheid en functionaliteit 

beïnvloeden. 

 

1.6 Evaluatie 
Zowel jijzelf als de leraar zal jouw resultaat beoordelen. 

 

1.7 Attitude 
Je kan nauwkeurig werken. 

 

1.8 Wat moet je doen wanneer jouw opdracht is afgewerkt? 
Toon je resultaat aan de leerkracht. Deze geeft jou een extra opdracht. 

 

1.9 Talenten ontdekken 
Wat denk je, zal je deze opdracht graag doen? Kruis aan. O ja O nee 

Waarom wel of niet? Vul 1 van de 2 zinnen aan. 

Ik zal deze opdracht graag doen 
 

omdat………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ik zal deze opdracht niet graag doen 
 

omdat………………………………………………………………...……………………………………………………………………….. 
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2 Ontwerpen 

 
Wanneer je iets 3D wilt printen zal je hiervoor eerst een ontwerp op de computer moeten maken. 

 

2.1 Van tekening naar print 

 

TinkerCad is een leuk en eenvoudig programma waarmee je 3D figuren kan maken. Deze 3D figuren 

kunnen later geprint worden met een 3D printer tot een echt object. 

 

Hoe groter je ontwerp, hoe langer het duurt om te printen! 
 

Er bestaan veel verschillende soorten 3D printers en veel verschillende prijsklasse. De goedkoopste 

zijn al verkrijgbaar vanaf ongeveer €600. De duurste zijn enkel voor grote bedrijven verkrijgbaar. 

Je zal nu zelf een ontwerp gaan maken om ons probleem op te lossen. Hiervoor volg je stap voor stap 

het stappenplan en de instructies van de leerkracht. 

 

2.1.1 Stappenplan ontwerpen met Tinkercad 

 

1. Ga naar de website van Tinkercad: https://tinkercad.com 

Om het online teken programma te kunnen gebruiken moet je eerst een account 

aanmaken. Dit is volledig gratis. 

2. Rechts boven zie je onderstaande toolbar 

3. Klik op ‘join now’/'neem nu deel'. 

4. Je krijgt onderstaand kader. 

 

5. Klik op ‘create a personal account’/'een persoonlijk account aanmaken'. 

https://tinkercad.com/
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6. Vervolgens krijg je deze kader. 

7. Klik op ‘sign up with Email’ of ‘sign in with Google’ indien je een google account hebt. 

'registeren met e-mail' /'aanmelden met Google' 

8. Nu verschijnt er een kader waar je je land en geboortedatum in kunt vullen. 

9. Doe dit en klik op ‘volgende. 
 

10. Een volgende kader verschijnt waar je je gebruikersnaam, wachtwoord en e-

mailadres kan invullen. 
 

11. Vul dit alles in en klik op ‘account aanmaken’. 

12. Je ontvangt nu een welkoms e-mail en je account is aangemaakt. 

13. Log in met je nieuw account. 

14. Je komt nu op jouw Tinkercad pagina. 

Hier kun je je profiel bewerken en nieuwe projecten aanmaken. 

De projecten die je aanmaakt worden bewaart op je profiel. Je hoeft niets op je 

computer op te slaan. Je projecten zijn voor iedereen ter beschikking. En jij kan in ruil 

projecten van andere mensen gebruiken. 
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15. Klik op ‘een nieuw ontwerp maken’ 
 

16. Zo ziet een nieuw werkvenster er uit. 

Nu kan je beginnen met tekenen. Het blauwe geruite vak is het werkvenster waarop 

gewerkt kan worden. Je kunt dit beschouwen als het vlak waar de printer start. 

Alle objecten moeten dit vlak dus raken, anders print de printer in de lucht en dit 

kan niet. 

 

17. Ga naar https://www.thingiverse.com/ 

18. Ga op het vergrootglas staan op iets op te zoeken. 

19. Typ in het vlak bij het vergrootglas: cable clip 

Cable clip = kabel clip/klem 

 

20. Je klikt op de twee foto in de linker kolom. 

 

https://www.thingiverse.com/
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21. Vervolgens klik je op de ‘download all files’. 

 
Je krijgt nu een 3D tekening van een soort cable clip die je in het programma 

Tinkercad zult moeten gebruiken. 

Deze bestanden worden opgeslagen als een ZIPfile. 

 
22. Je klikt op het pijltje onderaan bij het bestand. 

23. Je gaat met je muis naar boven en klikt op ‘weergeven in map’. 

Je computer zal een scherm openen waar deze documenten opgeslagen zullen 

worden. 

24. Je dubbelklikt op deze ZIPmap zodat je de bestanden te zien krijgt. 

25. Je sleept het volgende bestand naar het bureaublad: 

- Clips_30mmstl 

26. Vervolgens ga je terug naar het programma ‘Tinkercad’. 

27. Je klikt daar rechts bovenaan op de knop ‘importeren’. 
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28. Vervolgens klik je op ‘kies bestand’. 
 

29. Je gaat naar het bureaublad en je dubbelklikt op het bestand ‘clips_30mm. 

30. Je krijgt onderstaand scherm. 

31. Je klikt op ‘importeren’. 

32. Je klikt eenmaal op het figuur. 

33. Vervolgens klik je op het rechtse bovenste vierkantje. 

Op de afbeelding hieronder is het vierkantje rood gekleurd. 

34. Vervolgens klik je op de witte rechthoek bovenaan. 

Hiermee pas je de lengte aan. 

35. Je typt hierin: 65 en drukt op je ‘enter toets’. 

36. Daarna klik je op de witte rechthoek rechts van de figuur. 

37. Je typt hierin: 44 en drukt op je ‘enter toets’. 

38. Daarna klik je op het middelste vierkantje. 



12 

 

 

39. Er verschijnt opnieuw een witte rechthoek. 

40. Je klikt op deze witte rechthoek. 

Hiermee pas je de dikte van de figuur aan. 

41. Je typt hierin: 4,8 en je drukt op je ‘enter toets’. 
 

Je hebt zojuist de afmetingen van je figuur gewijzigd. 

42. Vervolgens klik je rechts op het pijltje in de kader naar beneden en klik je op ‘tekst en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43. Eén voor één brengen we de letters van onze school ‘NAUTICA’ aan op ons ontwerp. 

44. We doen dit letter voor letter. 

45. Je scrolt naar beneden in de rechtse kolom en gaat op zoek naar de letter ‘N’. 

46. Je klikt op deze letter. 

47. Vervolgens sleep je de letter op het werkvenster. 

48. Je klikt nogmaals om de letter ergens in het venster te zetten. 

Wanneer je rechter muisknop ingedrukt houdt, kan je het werkvenster draaien en kan 

je verschillende perspectieven zien van je ontwerp. Dit kan soms wel eens handig zijn 

tijdens het maken van je ontwerp zodat je kan zien of alles goed is gelukt. 

 

49. Zet nu alle letters van het woord 'NAUTICA' in het werkvenster. 

Zet de letters in de juiste volgorde achter elkaar zodat je een goed overzicht krijgt. 

cijfers’. 
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50. Vervolgens gaan we de afmetingen van de letters aanpassen. 

51. Klik eenmaal op de letter ‘N’. 
 

52. Klik op de witte rechthoek rechts van de letter. 

53. Typ in het vlak: 10 en druk daarna op je ‘enter toets’. 

54. Klik op de witte rechthoek boven/onder de letter. 

55. Typ in het vlak: 7 en druk daarna op je ‘enter toets’. 

56. Herhaal stap 51 tot en met stap 55 voor alle letters van het woord 'NAUTICA'. 

Let op! De letter ‘I’ moet geen 7.00 breed zijn. 

De letter ‘I’ maak je 4.00 breed. 

Je kan steeds zelf ook nog de grootte van de letters wijzigen indien je deze toch te 

groot vindt. 

 

57. Klik eenmaal op de letter 'N' en houdt je muisknop ingedrukt. 

58. Plaats de letter ‘N’ op de juiste plaats op de boog door deze letter naar de boog te 

slepen. 

De juiste plaats kan je zien op het voorbeeld op de voorpagina van deze bundel.’ 

59. Het is de bedoeling dat de letter bovenop de cable clip komt te liggen. 
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60. Draai je werkvenster zodat je afbeelding evenwijdig ligt met de horizon. 
 

61. Klik vervolgens op het zwarte driehoekje dat erboven staat. 

62. Houdt dit zwarte driehoekje ingedrukt beweeg naar boven of beneden. 

63. Hiermee kan je de letter precies op de boog plaatsen. 

64. Laat je muisknop los wanneer de letter op de juiste plaats staat. 

65. Vervolgens kan je deze letter draaien door op de pijltjes te gaan staan. 

66. Houdt deze ingedrukt en draai je letter naar links of rechts. 
 

67. Laat los wanneer de letter goed staat. 

68. Je kan de letter verschuiven en draaien zoals jij dit zelf wil. 

Het is uiteindelijk de bedoeling dat het woord ‘Nautica’ op de onderste boog komt te 

staan. 

Probeer dus zelf een beetje in te schatten waar je welke letter zal zetten. 
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69. Uiteindelijk bekom je een resultaat dat lijkt op onderstaande afbeelding. 
 

70. Om ervoor te zorgen dat de draad van de computermuis niet steeds uit het ontwerp 

‘schuift’, maken we een staafje in het midden van het ontwerp zodat de draden hier 

over gehangen kunnen worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Klik in de rechtse kolom op ‘basisvormen’. 

72. Klik op het rode ‘vlak’. 

73. Zet dit vlak ergens neer in je werkvenster. 

Het is de bedoeling dat van dit ‘vlak’ nu een rechthoekig staafje gemaakt wordt. 

74. Klik eenmaal op het rode vlak. 



16 

 

 

75. Maak van het vierkante vlak een rechthoekig staafje door op het witte vierkantje 

linksonder te gaan staan. 

76. Houd dit ingedrukt en sleep naar binnen zodat het kleiner wordt. 

De grote mag je zelf bepalen, maar zorg dat deze niet te groot wordt! 
 

77. Het staafje is nu nog te dik. 

Het staafje moet even dik worden zoals de rest van de figuur. 

78. Sleep het staafje naar de boog en plaats het staafje op de juiste plaats zoals op de 

afbeelding hieronder. 

 

79. Kantel opnieuw je werkvenster door je linkermuisknop in te duwen zodat je zicht 

hebt op de ‘horizon’ van je figuur. 

 

80. Maak nu het staafje even dik al de rest van je figuur. 

81. Klik eenmaal op het staafje. 

82. Klik op het witte vierkantje bovenaan en sleep naar beneden. 
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83. Je kan nu je staafje nog korter maken indien je dit wenst. 

84. Kijk na of je staafje zeker aansluit tegen de boog! 

 

 

85. Om je ontwerp steviger te maken tijdens het printen, voegen we een klein 

hulpstaafje toe bovenaan. 

Het hulpstaafje moet niet dik zijn, aangezien dit achteraf verwijderd zal worden. 
 
 

 
86. Het hulpstaafje voeg je zoals je het vorige staafje hebt toegevoegd. 

87. Herhaal stap 70 tot en met stap 83. 

Het staafje hoeft maar 0,5/1 mm  dik te zijn zodat je het achteraf makkelijk 

kan verwijderen. 

88. Het eerste ontwerp is nu klaar! 

89. Klik rechts bovenaan op ‘exporteren’. 
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90. Vervolgens klik je op ‘STL’ 

91. Het gedownload bestand verschijnt onderaan in de balk. 

92. Je gaat met je muis naar boven en klikt op ‘weergeven in map’. 

Je computer zal een scherm openen waar deze documenten opgeslagen zullen 

worden. 

 

93. Wijzig de naam van het bestand naar : CableClipNautica+voornaam+achternaam 

94. Verplaats het bestand naar het bureaublad. 

95. Open het volgende programma op de computer van de leerkracht ‘Ultimaker Cura’. 
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97. Klik links bovenaan op het documentenmapje 

96. Je krijgt onderstaand scherm te zien. 
 

 

98. Zoek het bestand dat je daarnet onder de naam 

‘CableClipNautica+Voornaam+achternaam’  hebt opgeslagen. 

99. Open dit bestand. 
 

100. Klik op de knop ‘slice’. 

Dit programma zet het ontwerp over in een GCODE bestand. 

Dit bestand kan de printer ‘lezen’ en dus ook printen. 

 

101. Als je aan deze stap bent gekomen, vraag je hulp van de leerkracht. 

Zij zal je een kaartje geven om het bestand op te slaan. 

Dit kaartje kan vervolgens in de 3D-printer gestoken worden en worden geprint. 

102. Wanneer het kaartje in de laptop zit, klik je op ‘save to removable disk driver’. 

103. Klik vervolgens op ‘eject’. 

104. Het ontwerp is opgeslagen op het geheugenkaartje en kan in de 3D-printer 

gestoken worden. 
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3 Maken 

Volg de aanwijzingen van de leerkracht voor het printen van je ontwerp. 

 
Enkele aandachtspunten voor tijdens het printen: 

 

- Warm de 3D-printer op alvorens het invoegen van het filament PLA. 

- Breng de nozzle helemaal naar boven 

- Knijp het ‘invoergat’ open wanneer de printer warm is en duw het filament door de 

opening totdat je weerstand voelt. 

- Laat het invoergat los. 

- Druk op ‘move’ 

- Druk op het rechtse pijltje naar beneden. Zo laat je filament door de spuitkop komen. 

- Voer eerst een test uit voordat je start met het effectieve ontwerp. Kijk of de aanhechting 

goed gebeurd en of de nozzle op een goede afstand van het bed staat. 

- Stel de nozzle in op +/- 210 °C 

- Stel het bed in op +/- 50 °C 

- Verlaag de snelheid/speed in het begin zodat de aanhechting zorgvuldig kan gebeuren. 

Speed op 0,5 of lager voor het beste resultaat 

- Tune op -0,41 voor het beste resultaat 
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Enkele foto’s van stappen die je zal kunnen zien tijdens het printen van je ontwerp. 

 

 

4 Ingebruik nemen 

Test de cable clip uit bij het opbergen van je computermuis. 

 
Schrijf in de kolom hieronder of het ontwerp voldoet aan alle criteria. 

 
 

Criteria Voldoet / voldoet niet 

1. Het ontwerp is gemaakt op de 

computer. 

 

2. Het ontwerp is 3D geprint.  

3.  Het ontwerp is juist groot genoeg voor 

de draden van de computermuis. 

 

4. Het ontwerp is rood of zwart.  
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 Zeer knap Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je 

De test van de 4 

eisen 

Je hebt alle vier 
de eisen getest 
en ingevuld of ze 
voldoen of niet. 

Je hebt drie eisen 
getest en 
ingevuld of ze 
voldoen of niet. 

Je hebt twee 
eisen getest en 
ingevuld of ze 
voldoet of niet. 

Je hebt één of 
geen enkele eis 
getest. 

Ik     

De leerkracht     

 

 

Vraag 1 
 

Voldoet je cable clip aan alles eisen? (kruis aan) 
 

Vraag 2 
 

Wat zou jij nog kunnen doen om je cable clip te verbeteren? 
 

Noteer per criteria dat niet aan de voorwaarden voldeed een verbeterpunt. 
 

Nummer van het 

criteria. 

Wat zou ik verbeteren? 

1  

2  

3  

4  

 Eventueel ander idee om te ontwerpen: stempelkussen van Nautica met als 

‘houdgreep’ het uit het logo van de school. 

 

 
 Zeer knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Optimaliseren Je hebt voor alle Je hebt voor alle  Je hebt niet voor 

van het technisch criteria een criteria een alle criteria een 

systeem verbeterpunt verbeterpunt verbeterpunt 
 geformuleerd. geformuleerd geformuleerd. 
  maar de  

  verbetering is niet  

  relevant.  

ik     

o ja o nee 
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De functiedriehoek 
 

De functiedriehoek is een voorstelling waarbij men de relatie tussen functie, vorm, materiaal 

en bewerking van een technisch systeem weergeeft. 

De voorstelling toont aan dat de functie centraal staat en dus bepalend is voor de keuze van 

materiaal, vorm en bewerking. 

 
Materiaal: Metalen: Ferrometalen en  non-ferrometalen. 

Niet-metalen: Natuurlijke stoffen en kunstmatige stoffen. 

 
Vorm: Kubus, balk piramide, cilinder, bol, ander... . 

 
Bewerking: Vormen, vervormen, scheiden, verbinden, bedekken, eigenschappen 

veranderen. 

 

 
materialen bewerkingen 

 
Aan welke eigenschappen De materialen moeten 

Moet het materiaal voldoen? bewerkt worden daarvoor 

gebruik je 

verschillende 

gereedschappen 

 
 
 
 
 
 
 

 
vormen 

 
Welke vorm is het 

beste voor jou ontwerp? 
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Als je zelf een product gaat ontwerpen, dan moet het aan bepaalde eisen(criteria) voldoen. 

Je wilt tenslotte iets met het product kunnen doen. 

Het product heeft dus een functie. Bij het ontwerpen moet je keuzes maken. Je moet 

beslissen over: 

1. Vormen 

Je wilt dat je product een bepaalde vorm krijgt. 

Welke vorm is het beste voor jouw ontwerp? 

2. Materialen 

Je product moet bepaalde eigenschappen hebben. 

Welk materiaal heeft de beste eigenschappen voor jouw ontwerp? 

3. Bewerkingen 

Het materiaal moet bewerkt worden om vorm te krijgen die bij de functie van je 

project hoort. 

 
Deze drie factoren: vormen-materialen-bewerkingen hebben altijd met elkaar te 

maken. 

Ze zijn alle drie afhankelijk van de functie van het ontwerp. 

 
Voorbeeld: 

Technisch 

systeem 

Functie Vorm Materiaal Bewerking 

Brooddoos Bewaren van 

boterhammen 

Balk Kunststof vervormd 

 

 
Opdracht: kijk naar de functiedriehoek en vul onderstaande tabel in voor het ontwerp van 

de cable clip 
 

Technisch 

systeem 

Functie Vorm Materiaal bewerking 
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Bronvermelding 

 

- Met dank aan RTC Antwerpen en Etap Lighting Malle 

- Workshop ‘Leraren - Meesters in innovatie!’ 

- Foto’s genomen met smartphone 

- https://www.thinkercad.com 

- Ultimaker Cura 

- https://www.thingeverse.com 

https://www.thinkercad.com/
https://www.thingeverse.com/

