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1. Inleiding. 

Je volgt de cursus stap voor stap, je leest grondig de opdrachten, je vult 

je cursus aan.  Je krijgt voor dit project ……… lesuren.   

Je werkt per …… aan dit project.   

Je vult ook de evaluatie in.   

 

2. Wat ga je leren? 

- Eigenschappen van kunststoffen. 

- Bakeliet? Wie of wat is dit? 

- Onderzoek naar soorten kunststoffen. 

- Kunststoffen in het milieu, een forse hinderpaal. 

- Meest getagged materiaal in zwerfvuil is … 

- Verpakkingsmaterialen rondom ons 

- Wat zijn biologische plastics? 

- Een probleem analyseren. 

- Onderzoek naar 3D printer. 

- Een uitdaging: een technisch proces met een 3D printer uitvoeren. 

- Digitaal tekenen met Tinkercad. 

- Behoefte-onderzoek uitvoeren en verwerken. 

- Een extra uitdaging met een 3D printer zelfstandig realiseren. 

 

 

3. Talenten ontdekken. 

Heb je zin om rond kunststoffen en 3D printen te werken?   

 0 JA 0 NEE 

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

Ik ben geïnteresseerd in dit project omdat …………………………………………… 

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

Ik ben niet geïnteresseerd in dit project omdat …………………………………… 

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

 



Een 3D print met PLA?      VDBI 4 

4. Kunststof. 

➢ Lees de tekst en markeer de belangrijke woorden in het blauw. 

 

Frietbakjes, colaflesjes, folie rond groente en fruit, oortjes voor muziek, je 

paspoort, je drinkenfles, .... allemaal plastic.  Als je er even over 

nadenkt, is er heel veel plastic om ons heen.  Plastics worden ook wel 

kunststoffen genoemd.  

 

Met chemie kun je allerlei stoffen maken, ook stoffen die niet in de 

natuur voorkomen.  Dit noemen we kunststoffen.  Voor het maken 

van deze stoffen kunnen grondstoffen uit de natuur worden gebruikt.  Zo 

kan glas uit zand, plastic uit aardolie, zeep uit vetten en alcohol uit 

suiker worden gemaakt.  Het maken van stoffen noemen we een 

chemisch proces.  In de meest ruime betekenis van het woord zijn 

kunststoffen materialen die opgebouwd zijn uit reuzegrote moleculen 

(macromoleculen) en die ontstaan door wijziging van natuurlijke 

producten of uit grondstoffen zoals aardolie, aardgas of steenkool.  Met 

andere woorden, kunststoffen kom je niet zomaar in de natuur 

tegen, maar de basismaterialen waaruit ze zijn opgebouwd (zoals 

aardolie, aardgas en water) wel. 
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4.1 Eigenschappen van kunststoffen. 

➢ Gebruik het schema “indeling van materialen” en streep het foutieve 

antwoord door. 

- Kunststof is een metaal/niet metaal.  

- Kunststof is een natuurlijk/kunstmatig materiaal. 

- Glas en porselein zijn ook/geen kunstmatige stoffen. 

- PVC, PA, PE zijn wel/geen kunststoffen. 

 

➢ Kunststoffen hebben meestal de volgende eigenschappen.  Streep 

het foutieve antwoord door. 

− licht/zwaar in gewicht. 

− sterk en redelijk duurzaam / niet duurzaam. 

− slijtvast/slijt vlug. 

− in alle kleuren leverbaar / kleuren zijn beperkt. 

− goed/slecht tegenover de alternatieven bv. hout. 

− isolatoren/geleiders van warmte en elektriciteit. 

− gemakkelijk/moeilijk te vervormen en bewerken. 

 

 

4.2 Onderzoek naar bakeliet? 

De allereerste kunststoffen vindt men in de negentiende eeuw.  Maar de 

explosieve vooruitgang van de kunststoffen is begonnen in 1909 

met de uitvinding van bakeliet. 

➢ Tip: http://www.oud-thentiek.nl/historie-bakeliet of 

www.wikepedia.be 

 

➢ Wat is bakeliet?  

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

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

➢ Wie heeft “bakeliet” uitgevonden? 

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

http://www.oud-thentiek.nl/historie-bakeliet
http://www.wikepedia.be/
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➢ Uit welk land kwam de uitvinder? 

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

 

➢ Geef 3 voorwerpen die gemaakt werden uit bakeliet. 

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

 

 

4.3 Onderzoek naar soorten kunststoffen? 

4.3.1 Probleem. 

Er bestaan veel verschillende soorten kunststoffen.  Deze zijn in te delen 

in drie groepen: thermoplasten, thermoharders en elastomeren. 

In de volgende proefjes ga je zelf van enkele voorwerpen onderzoeken of 

het elastomeren, thermoharders of thermoplasten zijn.  

 

4.3.2 Onderzoeken? 

➢ Stel zelf de onderzoeksvraag op: 

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

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

➢ Hypothese: Vul aan met de volgende woorden: 1. zijn harde 

kunststoffen, 2. zijn kunststoffen die van vorm veranderen als je ze 

verwarmt of 3. zijn elastische kunststoffen.  Wat denk jij? 

− Thermoharders …………………………………………………………………………. 

− Thermoplasten ………………………………………………………………………... 

− Elastomeren ……………………………………………………………………………... 
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➢ Wat heb je nodig?  

- verschillende voorwerpen van rubber en/of kunststof  

- spijker  

- brander  

- universele tang en kniptang 

 

 

 

➢ Proef 1: Voel aan alle voorwerpen, buig de voorwerpen, probeer ze 

uit te rekken en kras erin met de spijker.  Schrijf je bevindingen op.   

 

  

 

Voorwerp 
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5.      
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➢ Proef 2: Probeer van de voorbeelden een stukje af te knippen.  Lukt 

dit?  Schrijf je bevindingen op in de tabel. 

 

Voorwerp Kan je er gemakkelijk een stuk 

af knippen?   Ja of Neen 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

 

 

➢ Proef 3: Steek de brander aan.  Pak de spijker met de tang en 

verhit de punt van de spijker in de vlam.  Probeer de hete spijker in 

een van de voorwerpen te drukken.  Lukt dat?  

 

Voorwerp Ging de spijker er vlotjes in?   

Ja of Neen 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

 



Een 3D print met PLA?      VDBI 9 

4.3.3 Evaluatie van jouw onderzoek 

➢ Welke van de onderzochte voorwerpen waren volgens jou een 

elastomeer (zie vraag 1), een thermoharder of een thermoplast (zie 

vraag 2 en 3)? Schrijf de door jou onderzochte voorwerpen op en 

zet een kruisje in de juiste kolom. 

 

Voorwerp Elastomeer Thermoplast Thermoharder 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   

 

 

➢ Vul aan met: vervormen, rubber, uittrekbaar, niet vervormen, harde  

plastics 

− Je hebt geleerd dat elastomeren …………………..…………. 

zijn: ze zijn elastisch.   Bijvoorbeeld: ………………………… 

is een elastomeer.  

− Thermoplasten kun je na verwarmen ………………………… 

− Thermoharders kun je na verwarmen ……………………….. 

Thermoharders zijn ………………………………………………… 

die niet te krassen zijn en waar je moeilijk een stukje af 

kan knippen.  

 

➢ Waarom zijn vliegtuigen, tennisraketten, surfplanken en 

stopcontacten thermoharders? …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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 Zeer knap 

gedaan! 

Goed 

gedaan! 

Tandje 

bijsteken! 

Herpak je! 

 4 3 2 1 

Ik kan 

eigenschappen 

en soorten van 

kunststoffen 

ontdekken met 

eenvoudige 

proeven. 

(6.20) 

Ik voer zelfstandig 

proeven uit om 

eigenschappen 

van kunststoffen 

en 

kunststofsoorten 

te ontdekken.   

Met wat hulp van 

de lkr. kan ik 

proeven 

uitvoeren. 

Ik kan alleen met 

klasgenoten 

samen de proeven 

uitvoeren.  

Zelfstandig 

werken lukt niet. 

Ik kan de 

proeven niet 

uitvoeren, ik 

doe niet wat er 

gevraagd werd. 

Ik     

Leraar     

 4 3 2 1 

Ik kan een 

onderzoeks-

vraag 

formuleren. 

(13.9) 

Ik kan correct een 

onderzoeksvraag 

opstellen.  

Beknopt, 

ondubbelzinnig, en 

in vraagvorm. 

Met hulp van de 

lkr. kan ik een 

onderzoeksvraag 

opstellen. 

 

Ik heb geen 

rekening 

gehouden met de 

criteria bij het 

opstellen van een 

onderzoeksvraag 

Ik heb geen 

onderzoeks- 

vraag 

opgesteld. 

Ik  
 

 

   

Leraar 
 

 

   

 

 

 

 

Jezelf evalueren! 
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5. Kunststoffen, een FORSE hinderpaal voor het milieu! 

Voorwerpen uit kunststof hebben ook 

maar een beperkte levensduur, ze 

zijn vaak zeer vlug afval.  Helaas 

weet de natuur geen raad met 

deze kunstmatig gemaakte 

kunststoffen.  Ze kunnen niet 

afgebroken worden zoals 

plantaardige en dierlijke producten.  

Kunststoffen gebruiken die 

biologisch afbreekbaar zijn, zou 

al veel betekenen! 

 

5.1 Probleem: Meest getagged materiaal in zwerfvuil:  

➢ Geef 10 plastic voorwerpen die jij helaas al op straat tegen kwam. 

1. ……………………………………………… 6. ………………………………………………… 

2. ……………………………………………… 7. ………………………………………………… 

3. ……………………………………………… 8. ………………………………………………… 

4. ……………………………………………… 9. ………………………………………………… 

5. ……………………………………………… 10. ……………………………………………… 
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5.2 Verpakkingsmaterialen vliegen rondom ons. 

Op jaarbasis bedraagt het huishoudelijke afval per Vlaming gemiddeld 560 

kg.  Hiervan wordt 345 kg selectief opgehaald en op een correcte manier 

verwerkt.  Opmerkelijk is dat restafval hoofdzakelijk uit plastic 

verpakkingsmaterialen bestaat.  Hiervoor moeten dringend oplossingen 

gezocht worden.  Wat kunnen we doen? 

➢ Hoeveel kg restafval blijft er jaarlijks over per Vlaming?.................. 

➢ Als we ervan uitgaan dat we met 6 miljoen Vlamingen zijn, over 

hoeveel kg gaat het dan in totaal? …………………………………………………….. 

➢ Waar denk je dat het restafval terechtkomt? …………………………………… 

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

➢ Vink aan welke situatie het minst milieubelastend is. 

 500 kg afval, waarvan 400 kg selectief opgehaald wordt. 

 200 kg afval, zonder selectieve ophalening. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Wat kan jij doen om minder restafval te hebben? 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5.3 Zeg neen tegen plastic afval, gebruik biologisch plastics! 

Bioplastic is de naam die gegeven 

wordt aan plastic dat gemaakt wordt 

uit natuurlijke producten, zoals 

zetmeel gewonnen uit aardappels of 

maïs, dan wel uit cellulose. Ook wordt 

polymelkzuur oftewel PLA gebruikt 

voor deze toepassing. 

 

Ook PHA (polyhydroxyalkanoaat) is veelzijdig, veelbelovend, en 

biologisch afbreekbaar.  PHA breekt in twee maanden af in de bodem 

(maar blijft intact zo lang het niet wordt weggegooid). 

 

 

 

 

 

 

 

PLA (Polylactide) is het meest populaire materiaal voor hobby 3D 

printen. PLA is zeer eenvoudig af te drukken. 

Het heeft een lagere smelttemperatuur, het 

vervormt niet zo gemakkelijk tijdens het koelen 

en geeft geen schadelijke geuren af. Dit maakt 

PLA ook een milieuvriendelijk 3D-afdrukfilament. 

PLA kan gebruikt worden om prototypes, 

gadgets en decoraties te maken. 

 

 

https://www.biobasedpress.eu/nl/2016/08/pha-veelbelovend-veelzijdig-biologisch-afbreekbaar/
https://www.biobasedpress.eu/nl/2016/08/pha-veelbelovend-veelzijdig-biologisch-afbreekbaar/
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6. Onderzoek naar 3D Printen 

3D-printen bestaat al verschillende jaren, maar de laatste jaren is het pas 

echt bekend geworden en worden er steeds meer toepassingen 

bedacht. Van lampenkappen tot bruggen, van kleding tot organen, van 

nepvlees tot beton. Je kunt het zo gek niet bedenken. 
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➢ Van printen tot 3D printen 

Lees de volgende tekst aandachtig!  

 

Bij het printen van een figuur of een tekst zijn drie elementen 

belangrijk: het ontwerp, de inkt en de printer zelf.  Wanneer we 

spreker over het printen op papier gebruik je een computer om een 

ontwerp te maken van je tekst of figuur, dat je vervolgens naar je papier-

printer stuurt die het ontwerp print met inkt.  Ook bij driedimensionaal 

(3D) printen begin je met het maken van een ontwerp van je 3D-

voorwerp op de computer.  Vervolgens gebruik je een programma dat het 

3D-ontwerp digitaal in dunne schijfjes snijdt en die schijfjes worden dan 

naar de printer gestuurd.  Een 3D-printer zal die schijfjes dan éen 

voor één boven op elkaar printen in plastiek, keramiek of metaal, 

zodat er uiteindelijk een drie-dimensioneel voorwerp ontstaat.  

3D-geprinte implantaten uit metaal of keramiek worden vandaag de dag 

al gebruikt als gepersonaliseerde implantaten, bijvoorbeeld in de 

orthopedie en de tandheelkunde.  Op basis van medische beelden van de 

patiënt kunnen ook plastiek 3D geprinte replica's van organen met een 

ingewikkelde interne structuur, zoals het hart, gemaakt worden, die de 

chirurgen gebruiken om complexe ingrepen beter te kunnen voorbereiden. 

 

➢ Bekijk de volgende link 

https://www.youtube.com/watch?v=wEIw8GBFo_0 of  

 

➢ Beantwoord de volgende vragen: 

− Kunnen ze jouw lever in 3D na printen?  Ja/neen 

− Kunnen ze jouw tand in 3D na printen? Ja/neen 

− Kunnen ze een huis in 3D printen? Ja/neen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEIw8GBFo_0
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7. Een uitdaging?  Werk het technisch proces uit met een 3D 

printer. 

7.1 Probleem 

Je leerkracht heeft heel veel boren in de klas die ze zeer veel gebruikt.  

Het opbergsysteem van de boren is perfect maar vaak krijgt ze de vraag 

“Is dit een boor van 1mm, 2mm of 3 mm”.  Het is moeilijk om met het 

blote oog de dikte van de boor te zien. Vandaar haar oproep “Ontwerp 

een hebbeding dat binnen de drie seconde aangeeft welke 

diameter een boor heeft.” 

   

➢ Criteria en normen: 

1. Een klein en handig voorwerp creëren dat maximum 5 cm 

hoog en 7cm breed. 

2. Gemakkelijk en leesbaar systeem dat de dikte van een boor 

onmiddellijk weergeeft. 

3. Binnen drie seconde moet je de dikte van de boor weten. 

4. Samen in groep werken. 

5. 3D tekening ontwerpen met Tinkercad.  

6. Binnen de tijd van …. lesuren. 

➢ Vul nog enkele normen/criteria aan:  

7. ………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

7.2 Ontwerpen 

➢ Voorontwerp: 

Maak een aantal voorlopige eenvoudige schetsen op een kladblad, 

hou wel rekening met de normen en criteria ’s. Bekijk en bespreek 

de schetsen in je groep en met de leerkracht. Kies het beste 

concept.   Hou al je ontwerpen bij.  
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➢ Realisatie schets 

Maak van je gekozen conceptschets nu een betere tekening op een 

kladpapier. Op je realisatieschets werk je liefst met een aantal 

aanzichten en plaats je de belangrijkste maten zodat je steeds zicht 

hebt op de juiste afmetingen.   

 

➢ Technisch tekening 

Maak een gedetailleerde tekening met de juiste afmetingen in mm.   

Gebruik ook kleur om alles te verduidelijken. 
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➢ Materialenlijst 

Heb je extra materialen nodig? Zo ja welke? Maak een 

materialenlijst en leg de functie kort uit.  Bespreek de materialen 

met je leerkracht.  Het materiaal dat je gebruikt voor je realisatie 

moet natuurlijk wel geschikt zijn voor jouw toepassing. 

 

➢ Mijn prototype 

Je maakt het prototype van je ontwerp eerst in karton.  Zo krijg je 

een duidelijk beeld van jouw ontwerp.  

 

 

 

 

 

7.3 Maken 

TinkerCad is een leuk en eenvoudig programma waarmee je 3D-

figuren kan modelleren (=vorm geven).  Deze 3D figuren kunnen 

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

printer bouwt een object laag per laag op met filament.  

➢ Uit welk materiaal bestaat het filament:  

PLA – PSA – PTZ (doorstreep wat fout is) 

Materialen: Functie van het materiaal: 
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➢ Ga naar de website: www.tinkercad.com 

 

 

 

 

 

 

➢ Maar een gratis account aan.  Tik op (rechts boven) “Sign up 

for free account”. 

 

➢ Maak een nieuw project aan ‘create new project”.  Het blauw 

geruite vlak is het workplane waar op gewerkt wordt.  Je kunt dit 

beschouwen als het vlak waar de printer staat.  Alle objecten 

moeten dit vlak dus raken, anders print de printer in de lucht. 

 

Thinkercad bevat enkele standaard vormen waarmee je heel veel 

kan doen.   Zoek op YouTube een filmpje waar ze de werking 

uitleggen. 

 

➢ Bewaar alles door bovenaan op “Save en Close” te klikken. 

 

 

➢ Vraag uitleg aan je leerkracht en help elkaar zeer goed in groep! 

 

7.4 In gebruik nemen: 

➢ Test je ontwerp en bekijk of het aan jouw criteria voldoet.   

Ga na of je aan de eis/norm voldoet of niet. 

http://www.tinkercad.com/
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Criteria en Normen 

 

V
o

ld
o

e
t 

V
o

ld
o

e
t 

n
ie

t 

1. Een klein en handig voorwerp creëren dat maximum 

5 cm hoog en 7cm breed. 

  

2. Gemakkelijk en leesbaar systeem dat de dikte van 

een boor onmiddellijk weergeeft. 

  

3. Binnen drie seconde moet je de dikte van de boor 

kunnen aflezen. 

  

4. Samen in groep werken.   

5. 3D tekening ontwerpen met Tinkercad.    

6. Binnen de tijd van …. lesuren afwerken.   

7. Jouw criteria of norm: 

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..….. 

  

8. Jouw criteria of norm: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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7.5 Evaluatie 

➢ Wat zou jij nog kunnen doen om jouw technisch systeem te 

verbeteren?  Noteer het nummer van de criteria of norm die niet 

voldoet en geef een verbeterpunt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                   

                                                   

 
Zeer knap 

gedaan! 

Goed 

gedaan! 

Tandje 

bijsteken! 

Herpak je! 

 4 3 2 1 

Ik kan een 
technische 

schets en 
werktekening 

maken.  (6.24) 

Ik heb  

voorontwerpen 

en een 

technische 

tekening met 

maten. 

Ik heb een 
technische 

tekening maar 
geen 

voorontwerpen. 

Ik heb een 
schets maar 

geen 
technische 

tekening. 

Ik heb geen 
schets of 

werktekening. 

Ik 
    

Leraar 
    

 4 3 2 1 

Nummer  Wat zou ik kunnen verbeteren? 

 
 

 
 

Jezelf evalueren! 
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Ik kan een 
prototype 
realiseren. 

(6.24) 

Ik heb 
zelfstandig en 
correct een 

prototype 
gerealiseerd. 

Met hulp van 
anderen heb ik 
mijn prototype 

gerealiseerd. 

Mijn prototype 
komt niet 

overeen met 

mijn technisch 
tekening. 

Ik heb geen 
prototype 

gerealiseerd. 

Ik 
 
 

   

Leraar 
 
 

   

 4 3 2 1 

Ik kan een 3D 

tekenen met 
tinkercad 

ontwerpen. 
(BG 4.1) 

Mijn 3D 

tekening is 
correct 

uitgewerkt. 

Met hulp van 

anderen heb ik 
mijn 3D 

tekening 
ontworpen. 

Mijn 3D 

tekening komt 
niet overeen 

met mijn 
protoype 

Ik heb geen 3D 

tekening 
gemaakt. 

Ik 
    

Leraar 
    

 4 3 2 1 

Ik kan met een 

3D printer 
werken. 
 

(BG 4.3) 

Ik kan met 

een 3D printer 
werken om 

een probleem 

op te lossen. 

Met hulp van 

anderen kan ik 
met een 3D 

printer werken. 

/ Het lukt mij 

niet om iets in 
3D af te 
printen. 

Ik 
    

Leraar 
    

 

 

 

Opmerkingen: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Een extra uitdaging met de 3D printer 

8.1 Probleem 

Sfeer brengen in je slaapkamer kan je op verschillende manieren: je verft 

de muur in mooie kleuren, je hangt een leuke poster op, je kiest een 

aantal toffe accessoires, … Helaas zijn toffe accessoires meestal niet 

goedkoop en vaak niet zo origineel.  Misschien is het wel mogelijk om zelf 

een leuk en uniek ontwerp te realiseren.   

 

8.2 Ontwerpen 

Ontwerp een klein “hebbeding” voor in je eigen slaapkamer.  Een 

deurstopper, een bordje “niet storen”, een pennenhouder, een trofee, …. 

maar geen GSM houder. 

Criteria en normen: 

1. Veilig en rustig kunnen werken met een 3D printer. 

2. Je eigen ideeën verwezenlijken.  

3. Je werkstuk mag maximum 6 cm hoog en 8 cm breed zijn. 

4. 3D tekening ontwerpen met Tinkercad.  

5. Individueel werken. 

6. Binnen de tijd van ……… lesuren 

➢ Vul nog enkele normen/criteria aan:  

7. ……………………………………………………………………………………………..… 

8. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

➢ Mijn hebbeding: 

…………………………………………………………………. 

(geef het een origineel naam: Think out of 

the box) 
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➢ Voorontwerp 

Maak een aantal voorlopige eenvoudige schetsen op een kladblad, 

hou wel rekening met de normen en criteria ’s. Bekijk en bespreek 

de schetsen met je leerkracht. Kies het beste concept.   Hou al je 

ontwerpen bij.  

 

➢ Realisatie schets 

Maak van je gekozen conceptschets nu een betere tekening op een 

kladpapier. Op je realisatieschets werk je liefst met een aantal 

aanzichten en plaats je de belangrijkste maten zodat je steeds zicht 

hebt op de juiste afmetingen.   

 

➢ Technisch tekening 

Maak een gedetailleerde tekening met de afmetingen in mm.   
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➢ Materialenlijst 

Heb je extra materialen nodig? Zo ja welke? Maak een 

materialenlijst en leg de functie kort uit.  Bespreek de materialen 

met je leerkracht.  Het materiaal dat je gebruikt voor je realisatie 

moet natuurlijk wel geschikt zijn voor jouw toepassing. 

 

 

➢ Mijn prototype 

Je maakt het prototype van je ontwerp eerst in karton en papier.  

Zo krijg je een duidelijk beeld van jouw ontwerp.  

 

 

Enkele sleutelhangers als voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialen: Functie van het materiaal: 
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➢ Onderzoeksvraag 3D printen 

Vraag aan 10 personen welk leuk hebbeding zij 

zouden kiezen. Zet je resultaten daarna op 100 %. 

 

Onderzoeksvraag analyseren: Wat moet je doen? 

Kleur het juiste bolletje. 

 

O   Onderzoeken hoeveel mensen in onze omgeving werken 

met 3D printer.   

O   Onderzoeken welke realisatie we moeten ontwerpen om  

het meeste succes te hebben.  

O  Onderzoeken welk leuk hebbeding dat zij zouden kiezen. 

 

Hypothese: Ik denk dat de meeste mensen voor een: (Kleur het 

juiste bolletje.) 

O  deurstopper 

O  trofee 

O  een bordje “niet storen” 

O  een pennenhouder 

O  mijn ontwerp: …………………………………………………. 

  

Onderzoekstabel: Vraag aan 10 personen in je omgeving wat ze 

verkiezen.  Schrijf in de laatste kolom jouw hebbeding. 

 

 

 

 



Een 3D print met PLA?      VDBI 27 

 

 
 

 
 

 
 

 
 P

e
rs

o
n
e
n
 

(N
a
m

e
n
) 

E
e
n
 d

e
u
rs

to
p
p
e
r 

E
e
n
 t

ro
fe

e
 

E
e
n
 b

o
rd

je
 “

n
ie

t 

s
to

re
n
”

 

E
e
n
 p

e
n
n
e
n
h
o
u
d
e
r 

…
…

…
…
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➢   
     

➢   
     

➢   
     

➢   
     

➢   
     

➢   
     

➢   
     

➢   
     

➢   
     

➢   
     

 

Resultaat: 

Aantal ondervraagde personen: ……………………= 100% 

- Deurstopper: ……………………= …………% 

- Trofee: ……………………= …………% 

- Een bordje “niet storen”: ……………………= …………% 

- Pennenhouder: ……………………= …………% 

- Eigen ontwerp: ………………………………………: ………………= …………% 

 

Was je hypothese juist? 

 O  ja 

O  neen 
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8.3 Maken 

➢ Maak een 3D tekening van je ontwerp met tinkercad. 

➢ Sla je bestand op met in een STL formaat. 

➢ Maak het bestand print klaar in CURA! 

➢ Print je bestand uit. 

 

8.4 In gebruik nemen 

➢ Test je ontwerp en bekijk of het aan jouw criteria voldoet.   

Ga na of je aan de eis/norm voldoet of niet. 

 

 

Criteria en Normen 

 

V
o

ld
o

e
t 

V
o

ld
o

e
t 

n
ie

t 

1. Veilig en rustig kunnen werken met een 3D printer. 
  

2. Je eigen ideeën verwezenlijken.  
  

3. Je werkstuk mag maximum 5 cm hoog en 7 cm breed 

zijn. 

  

4. 3D tekening ontwerpen met Tinkercad.  
  

5. Individueel werken. 
  

6. Binnen de opgegeven tijd werken. 
  

7. Vul jouw normen/criteria aan:  

………………………………………………………………………………….. 

  

8. ………………………………………………………………………………. 
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8.5 Evaluatie 

➢ Wat zou jij nog kunnen doen om jouw technisch systeem te 

verbeteren?  Noteer het nummer van de criteria of norm die niet 

voldoet en geef een verbeterpunt.   

 

 

 

  

 

    

 

                                                   

 
Zeer knap 

gedaan! 

Goed 

gedaan! 

Tandje 

bijsteken! 

Herpak je! 

 4 3 2 1 

Ik kan een 

behoefte 
onderzoek 
uitvoeren en 

een % 
berekenen 

(6.26) 

Je hebt een 

volledig 

behoefte 

onderzoek 

gedaan met 

een % 

berekening 

Je hebt geen 

volledig behoefte 

onderzoek 

gedaan met een 

% berekening. 

Je hebt een 

behoefte 

onderzoek 

gedaan. 

Je hebt geen 

behoefte 

onderzoek 

gedaan. 

Ik  

 

   

Leraar  

 

   

 4 3 2 1 

Ik kan een 
technisch 

systeem 
realiseren dat 
voldoet aan 

criteria en 
normen. (6.24) 

Je realisatie 
voldoet aan 

alle criteria of 
normen. 

Je realisatie 
voldoet aan 5 

tot 7 criteria of 
normen. 

Je realisatie 
voldoet aan 3 

tot 5 criteria of 
normen. 

Je realisatie 
voldoet aan 

geen enkele 
criteria/norm. 

Nummer  Wat zou ik kunnen verbeteren? 

 
 

 
 

Jezelf evalueren! 
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Ik 
    

Leraar 
    

     

Ik kan veilig 

werken met 
een 3D printer. 

(6.22) 

Ik werk 

steeds veilig. 

/ Ik werk veilig 

als iemand me 
er attent op 

maakt. 

De 

veiligheisdregels 
interesseren me 

niet. 

Ik 
    

Leraar 
    

 

Opmerkingen: 

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

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

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