Toekomstbestendig
beroepsonderwijs met 3D
Waarom het VMBO en MBO 3D technologie
zouden moeten omarmen?

Oneindige carrièrestappen
met 3D kennis

INLEIDING
3D technologie wordt genoemd als een belangrijke ontwikkeling die onze maatschappij
drastisch gaat veranderen. Kennis hierover verkrijgen geeft inspiratie, geeft je een nieuwe
kijk op zaken en leert je vooral anders na te denken. Denken in 3D is totaal iets anders
dan de manier waarop mensen jarenlang in 2D, op papier, geleerd hebben. Dit zijn drie
belangrijke redenen waarom 3D technologie door VMBO en MBO scholen omarmt zou
moeten worden, te beginnen bij de docent zelf:
Reden 1: Zelf bijblijven in het onderwijs.
De technologische ontwikkelingen in onze huidige maatschappij gaan razendsnel. Daarom
heeft het beroepsonderwijs, meer dan ooit, kennispartners vanuit het bedrijfsleven nodig
om toekomstbestendig te blijven. Daarnaast ontwikkelt kennis zich tegenwoordig op een
andere manier. De student van vandaag de dag heeft veel meer mogelijkheden om online
kennis tot zich te nemen en zich te verdiepen in technologische digitale ontwikkelingen.
Door deze snellere online maatschappij is het voor de docent uitdagender geworden om
zelf bij te blijven. Dat kan soms zover gaan dat studenten nauwelijks meer te volgen zijn en
er generatiekloven ontstaan.
Waar het tegenwoordig als docent om gaat? Vooral zelf de bereidheid hebben om een leven lang te leren. De lesstof kan immers ook sneller dan ooit achterhaald zijn op de nieuw
ontstane werkelijkheid. Dat 3D technologie in onze huidige maatschappij een grote rol
gaat spelen is de zekerheid die we nu kunnen geven. Banen zullen erdoor verdwijnen en
nieuwe banen zullen ontstaan. Belangrijk dus om jezelf en studenten kennis te laten maken
met het 3D denken en te begrijpen hoe deze technologie zich gaat ontwikkelen. Het zal
jouw ook jouw blik op de wereld verrijken.

Reden 2: Met 3D bied je toekomstperspectief en oneindige carrièrestappen
voor de student
De belangrijkste reden om als VMBO of MBO iets met 3D te gaan doen is dat het de
essentie raakt van het meest unieke wat een mens in zich heeft: CREATIVITEIT! We zijn
immers wezens die kunnen denken. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om het
ontwikkelen van iets wat eerder nog niet bestond door optimaal gebruik te maken van het
menselijk brein. Dat is wat ons als mens uniek maakt.
Niet voor niets worden bijvoorbeeld prototypes van de World Solar Challenge, de
tweejaarlijkse wedstrijd voor auto’s die rijden op zonne-energie, gemaakt met 3D
printtechnologie. Deze creativiteit van jonge mensen zal op termijn de automobiel
industrie doen veranderen.
Maar 3D gaat in veel meer branches een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan
huizen die nu al met 3D beton ontwikkeld worden, waarbij constructies gemaakt worden
die nog niet eerder bestonden of verbindingen ontstaan die tot voor kort onbekend
waren. Ook productontwikkelingsprocessen zullen versnellen door 3D technologie, omdat
er in kortere tijd meer prototypes gemaakt en getest kunnen worden.
Reden 3: Een duurzamere wereld door 3D
Het is prachtig te zien dat beter omgaan met het klimaat wereldwijd zoveel aandacht
krijgt van de jonge generatie. Juist 3D zal een belangrijke bedrage kunnen leveren in het
bereiken van een duurzamere wereld. Het zorgt ervoor dat het niet perse noodzakelijk
is om onderdelen van producten vanuit een ander werelddeel te laten vervoeren. Het
zorgt er ook voor dat producten alleen gemaakt worden als ze echt noodzakelijk zijn
en niet onaangetast worden opgeslagen. Kortom, overproductie, onnodig vervoer en
opslag worden voorkomen. Een duurzamere wereld ontstaat doordat het individu zelf kan
produceren wat nodig is en er mogelijk een mindere afhankelijkheid gaat ontstaan van
grote producerende (vervuilende) bedrijven. Goed om ook deze betekenis van 3D extra in
lesprogramma’s te benadrukken.

Hebben we je kunnen overtuigen waarom het VMBO of MBO niet zonder 3D printer kan?

Toekomstbestendig
beroepsonderwijs
met 3D
Een uniek aanbod, gemaakt met meerdere kennispartners!
3DWare helpt het VMBO om toekomstbestendig te zijn en vooral te blijven, doordat we
3D printen niet zien als product, maar als een 1-2-3-4 totaaloplossing om studenten mee
vooruit te helpen. Deze totaaloplossing bestaat uit:

EEN SUBSIDIEREGELING + WORKSHOP + 3D PRINTER + NAZORG
1. Subsidieregeling
Om het toekomstbestendig zijn van het onderwijs extra kracht bij te zetten heeft het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidieregeling beschikbaar
gesteld, waardoor het merendeel van de investering wordt terugbetaald. Concreet
betekent dit dat de bijscholing voor het VMBO met subsidieregeling slechts 40 euro per
docent kost, inclusief 3D printer. Wie daarbij helpt? Onze totaaloplossing bieden we aan
samen met Harry Beishuizen van House of Media. Hij is de aangewezen persoon om de
aanvraag voor deze subsidieregeling te faciliteren.
2. Kennisoverdracht: Workshop “Bouw je eigen 3D Printer”
De professionele 3D printertraining wordt uitgevoerd door een ervaren business
consultant, Sjaak Slob. Hij is uw docent en heeft van 3D print kennisoverdracht zijn
dagelijkse werk gemaakt. Docenten aan deze workshop leren hun eigen 3D printer te
assembleren, maken kennis met de software, gaan een testmodel printen en kunnen na
afloop de 3D printer in de les introduceren. Deze workshop duurt 4 lesuren, en kan zowel
als ochtend- of middagprogramma worden aangeboden. De enige voorwaarde is dat er
minimaal 8 deelnemers aan de workshop deelnemen. Daarom worden meerdere docenten
van diverse VMBO’s samengevoegd als de drempel van 8 deelnemers niet behaald wordt.
3. Een beperkte investering voor de 3D printer
De Ender-3 is de 3D printer die bij dit voorstel hoort, zoals genoemd onder 1. Deze levert
kwalitatief hoogwaardige prints voor een zeer aantrekkelijke prijs. Deze printer kan met
meerdere software oplossingen overweg en is flexibel qua besturingssysteem. (Linux,
Windows of MacOSX)
4. Nazorg
Bij 3DWare houden we ervan om zaken makkelijk te maken. Daarom wordt de 3D Ender-3
printer geleverd met een halve kilo aan PLA filament, de verbruiksmaterialen. Tevens zal
met elke nieuwe klant rechtstreeks contact worden opgenomen om afspraken te maken
rondom bevoorrading. Zodat er altijd filaments in huis zijn en studenten zich op elk
moment creatief kunnen ontwikkelen.
3DWare voor maatwerk en kennisoverdracht
3DWare uit Bunschoten-Spakenburg levert maatwerk op het gebied van training en
nazorg. Dat betekent dat er natuurlijk ook andere 3D printalternatieven geleverd kunnen
worden. Dit specifieke aanbod maakt het mogelijk voor elke docent en elke student om
kennis te nemen van de prachtige mogelijkheden die door 3D printers geboden worden.
Stap je ook in de nieuwe wereld van 3D? Samen bouwen aan de toekomst is niet voor
niets onze slogan!
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