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Ontwerp future-proof onderwijsprojecten met 3D-printing en Micro:bit 
Een tweedaags evenement speciaal voor vo- en mbo-docenten

Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2017



Waarom deze tweedaagse cursus voor vo- en mbo-docenten?
De wereld verandert in rap tempo door technologische, sociale, economische en ecologische 
ontwikkelingen. Denk hierbij aan technieken als Artificial Intelligence, Internet of Things en 3D 
printing. Digitalisering, robotisering en automatisering hebben steeds meer effect op de huidige 
banen. Banen verdwijnen en er komen ook weer nieuwe banen voor terug.

We bevinden ons in de vierde industriële revolutie. Het vraagt van ons allemaal dat we blijven leren, 
ons blijven aanpassen aan de ontwikkelingen en onszelf continu bij blijven scholen. 

Deze tweedaagse scholing sluit hierop aan. Er zijn nieuwe skills nodig om de huidige generatie op te 
leiden als de ‘futureproof workforce’. Deze nieuwe generatie zal niet langer slechts consument zijn, 
maar eerder prosument. De prosument is nu ook zelf producent en kan dat overal, waar ter wereld 
ook doen en onafhankelijk van producenten. Bijvoorbeeld door zelf een kapot onderdeel te 3D 
printen. Een ondernemende houding is hierin essentieel voor zowel docenten als jonge mensen.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor docenten in het vo en mbo om bij hun studenten de angst 
voor technologie te verkleinen of zelfs geheel weg te nemen. Als docent is het niet meer nodig om 
ver voor te lopen op studenten of om ergens ‘beter’ in te zijn. Juist het samen optrekken in het 
leerproces en jongeren het vertrouwen geven, is belangrijk. 

Met dit proces van ‘loslaten’ gaan we tijdens deze tweedaagse experimenteren. De deelnemers 
ontvangen nieuwe inzichten die de basis zullen vormen voor een onderzoekende en ontwerpende 
leerstijl. Hierbij gaan we onder andere gebruik maken van Design Thinking, ervaringsleren en het 
Learning Model Canvas.

Na deze tweedaagse heb je kennis van de belangrijkste digitale en technologische ontwikkelingen, 
beschik je over kennis van en vaardigheden in 3D-ontwerpen en programmeren en begrijp je het nut 
van 21st Century Skills. Deze takeaways kun je vervolgens plaatsen en integreren in het huidige 
mbo-onderwijs.

Doelgroep 
Deze bootcamp is bedoeld voor vo- en mbo-docenten. Aanmelden kan individueel of als 
multidisciplinair schoolteam* 
(bijvoorbeeld met techniek-, zorg-, Engels-, Nederlands-, wiskunde-, burgerschap- en ICT-docenten).

*Maximaal vier docenten per instelling (bij voorkeur zo divers mogelijk). 
De cursus is voor maximaal twintig deelnemers.

Voorkennis
Specifieke voorkennis is niet nodig. Elke deelnemer leert op zijn of haar eigen niveau en tempo. 
Of je nu een absolute beginner bent of al enige affiniteit met het onderwerp hebt, wij steken daar 
adequaat op in.

BYOD voluit Bring Your Own Device
Elke deelnemer neemt zelf een laptop met muis mee. Let op: geen tablet! Ook is het belangrijk dat 
je de mogelijkheid hebt om zelf programma’s en apps te installeren zoals Google Chrome, Firefox, 
Safari of CURA.

Over Makerversity, Ultimaker en Trideus 
Deze pilot wordt aangeboden door Makerversity en Ultimaker. Beide partners hebben ruime 
ervaring met het verzorgen van uiteenlopende scholingen.



Makerversity
Onze missie is het katalyseren van innovatie en het versterken van lokale economieën in 
binnensteden over de gehele wereld. Dit doen we door met onze community en workshops een 
diversiteit aan creatieve en technologische startups te ondersteunen. Via ons Makerversity Learning 
Lab onderwijzen we 21ste-eeuwse vaardigheden, organiseren we makerthons en geven we 
bedrijfsadvies. Het Learning Lab stimuleert creativiteit en vergroot de wendbaarheid van de lerende 
mens door het aanleren van 21ste-eeuwse vaardigheden en ‘gebruiker-centraal denken’. Zo helpen 
we mee aan het ontwikkelen van toekomstige arbeidskrachten en bedenken we oplossingen voor de 
toekomst.

Ultimaker
Fabrikant van 3D-printers, opgericht in en gevestigd in Nederland. Wij maken 3D- printers die 
wereldwijd, met name in de zakelijke markt, de auto-industrie, de medische wereld en in het 
onderwijs gebruikt worden.

Onderwijs vinden we erg belangrijk en daarom besteden we hier veel tijd en zorg aan. We hebben 
inmiddels een grote community van leerkrachten opgebouwd en voor hen zijn we nu bezig om ons 
(nu nog Amerikaanse) platform wereldwijd samen te voegen. Het doel van deze community is dat 
iedereen die 3D-printtechnologie toepast in het klaslokaal en eenvoudig onderling inspiratie, tips en 
lesmateriaal kan uitwisselen.

We hebben partners die ons helpen om onze printers wereldwijd te verkopen en met lokale en 
persoonlijke service te ondersteunen.

Voorafgaand aan de training
• Introduceer jezelf in jouw werkomgeving in een vlog van maximaal twee minuten en upload 

deze volgens de instructies in de mail.
• Vul de rubrics in. Hiermee inventariseren wij jouw kennisniveau, zodat we het scholingsaanbod 

zo goed mogelijk aan kunnen laten sluiten bij jouw individuele niveau.
• Beschrijf jouw leerbehoeftes en een specifieke leervraag.
• Bekijk de filmpjes en maak een overzicht van alle ontwikkelingen die voor het vo- en mbo-

onderwijs relevant en urgent zijn.
• Neem de Learning Model Canvas introductie door.

Trideus 
Is partner van Ultimaker in de Benelux en helpt bij het mogelijk maken van deze tweedaagse 
training.

Kosten
Inbegrepen: vijf dagdelen scholing, lunch op dag 1 en 2, overnachting bij Homeland (op loopafstand 
van Makerversity) inclusief ontbijt, koffie/thee/fris/sap en snacks/fruit, hackathon met pizza, salade en 
bier op de eerste avond.

Niet inbegrepen: OV- en parkeerkosten. Parkeren op het terrein is niet mogelijk, maar er is voldoende 
parkeergelegenheid in de buurt.

Prijs inclusief overnachting bij Homeland: €860,- 
Prijs exclusief overnachting: €750,-

Deze prijzen zijn exclusief btw.



Programma

Voorafgaand aan de tweedaagse (duur 2 uur)
• Introduceer jezelf in jouw werkomgeving in een vlog van maximaal twee minuten en upload deze volgens de 

instructies. 
• Vul de rubrieken in. Hiermee inventariseren wij jouw kennisniveau, zodat we het scholingsaanbod zo goed 

mogelijk aan kunnen laten sluiten bij jouw individuele niveau. 
• Beschrijf jouw leerbehoeftes en een specifieke leervraag.
• Bekijk de filmpjes en maak een overzicht van alle ontwikkelingen die voor het vo- en mbo-onderwijs  

relevant en urgent zijn.
• Neem de Learning Model Canvas introductie door.

Dag 1

10.00   Inloop en kennismaking

10.30    Start ochtendprogramma
   Wie zijn wij: Ultimaker, Makerversity en Trideus
   Kennisdeling nieuwste ontwikkelingen
   Wie/wat heeft jou ooit geïnspireerd het onderwijs in te gaan? 
   Wat voor goede voorbeelden zie je bij jou in de school op het gebied van 3D-printen en 
   programmeren?
   Maak zo divers mogelijke groepjes van drie of vier deelnemers en wissel jouw  
   persoonlijke leerdoel(en) uit.

12.00   Lunch op locatie en inspirerende presentatie met rondleiding in Makerversity

12.45   Start middagprogramma
   Carrousel met drie workshops 
   - 3D ontwerpen
   - Programmeren met de Micro:bit
   - Creatief denken, problemen oplossen en design thinking

18.00   Mini-hackathon met pizza, salade en bier/fris
   Hack the system: Hoe kunnen wij leerlingen en studenten anders opleiden tot 
   prosumenten?

20.45   Presentatie voorbereiden 

21.30   Pitch (maximaal vijf minuten) van elke groep en uitroepen van winnaar

22.00   Einde avondprogramma

Dag 2

09.00   Opstarten met koffie en thee in de werkplaats

09.30   Uitleg Learning Model Canvas (LMC)

10.15   Betekenisvol multidisciplinair project ontwerpen met je team

15.00   Projectpresentatie aan de hand van het LMC

16.15   Afsluiting met drankje en daarna heerlijk weekend!

Terugkomavond  Datum met de groep te bepalen.



Wat neem je na afloop mee naar jouw school?
• Kennis van technische en technologische ontwikkelingen in het algemeen; 
• Specifieke kennis over 3D-printen en innovaties in verschillende mbo-sectoren; 
• Inspiratie voor het maken van speelse en multidisciplinaire groepsopdrachten voor vo- en mbo-studenten; 
• Vier tot vijf uitgewerkte multidisciplinaire groepsprojecten voor de leerlingen op jouw school waarin digitale 

vaardigheden, programmeren en 21st Century Skills de rode draad vormen; 
• Nieuwe Skill Set met onder andere creatief denken, problemen oplossen en ontwerpend leren; 
• Last but not least: het plezier van spelend ontdekken (learning by doing) en de voldoening van daadwerkelijk 

maken, experimenteren en sleutelen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een e-mail met jouw gegevens te sturen naar judith@makerversity.org 
Mocht je van de overnachting gebruik willen maken, dan verzoeken we je dit meteen aan te geven in 
deze e-mail. Bij aanmelding verwachten we dat je tijdens het volledige programma aanwezig zal zijn.

Heb je vragen: mail, bel of sms Judith Hoekstra op 06 235 413 94.

Waar
Makerversity Amsterdam
Marineterrein
Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam

http://makerversity.org/amsterdam/get-in-touch



@MakerversityAMS @Ultimaker @_Trideus #Teachers #mbo #vo #3D-printing #microbit


