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2D- en 3D-vormgeving en -proDuctie

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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Je gaat, misschien wel voor het eerst, iets 3D-printen. 2D-printen 
komt ook aan bod. Het is goed dat je eerst wat meer te weten 
komt over de verschillende printers.

Vervolgens ga je aan de slag met de snelcursus 3D-printen, dat is 
om te oefenen. Uiteindelijk krijg je een eindopdracht.

Meestal wordt er gesproken over een printer als er bedoeld wordt 
een printer die tweedimensionaal kan printen; vlak en (meestal) 
op papier. De benaming 2D-printer wordt vooral gebruikt om te 
benadrukken dat het niet om 3D-printen gaat dus, ter vergelij-
king.

Maak een tabel zoals hieronder staat.

Sla de tabel op onder de naam: opdracht_tabel2Dprinters_je 
eigen naam.
Vul de tabel met antwoorden voor minimaal drie soorten 
2D-printers.
Tip: gebruik Wikipedia voor informatie

Een 3D-printer kan driedimensionaal printen. Dat kan door het te 
printen stuk laagje voor laagje op te bouwen. Vaak wordt er ge-
print in plastic maar het is ook mogelijk om metaal of chocolade 
te gebruiken in speciale 3D-printers.

3D: ONTWERPEN EN PRINTEN MAAR
printen

Opdracht: Soorten printers

2D-printers

Een voorbeeld van een 2D-printer.

2D-printers

Naam printer: Omschrijving: Voordelen: Nadelen:

1

2

3

Wat is een 3D-printer?
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Je loopt (zogenaamd) stage bij een bedrijf dat 2D- en 3D-prints 
maakt voor hun klanten. Het bedrijf heet Your-2D-3D-Print. Het 
bedrijf wil graag onder de aandacht brengen wat ze allemaal kun-
nen. Van het bedrijf krijg je de opdracht een 3D-ontwerp te ma-
ken van een zelfbedacht, nieuw stripfiguur. Deze ga je 3D-printen.

Lees de e-mail in de afbeelding die je van je stagebegeleider hebt 
gekregen.

Omdat je stagebegeleider zo enthousiast is over jouw positieve 
ontwikkelingen heeft hij aan je gevraagd om iets nieuws te ont-
werpen: een zelfontworpen 3D-stripheld. Gefeliciteerd!

Vraag
1 Vat hieronder samen wat de stagebegeleider van je ver-

wacht? Met andere woorden: welke opdracht heb je gekre-
gen en wat zijn de eisen?

 

 

 

3D: ONTWERPEN EN PRINTEN MAAR
3D-ontWerp en print: striphelD!

De opdrachtgever

De e-mail van je stagebegeleider
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Vraag
6 Wat ga je veranderen/aanpassen aan je ontwerp?

 

 

Waarom ga je het aanpassen?

 

 

Gebruik de feedback om je ontwerp te verbeteren!

Laat je ontwerp na de eventuele aanpassing(en) nogmaals con-
troleren door je docent.
Pas als je goedkeuring hebt kun je door naar de volgende op-
dracht.

Heb je geen goedkeuring dan pas je je ontwerpschets aan en volg 
je dezelfde stappen.

Het echte werk gaat beginnen.

Werk je schets uit op de computer in het programma Photoshop 
of Illustrator.

Maak van je ontwerp een pdf-bestand en stuur dit naar je docent.

Het is bijna zover; je gaat je 3D-stripheld printen.

Overleg met je docent of de benodigde materialen voldoende 
aanwezig zijn en of het mogelijk is om tot printen over te gaan.

Succes met printen!

Zijn er onderdelen die je los geprint hebt (bijvoorbeeld een 
zwaard)? Monteer die dan ook nu.

Opdracht: Aangepast ontwerp

Opdracht: Ontwerp uitwerken op 
de computer

Een voorbeeld van een stripheld

Opdracht: Print je 3D-held

Tijd om de 3D-stripheld tot leven te brengen!
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Bekijk de webpagina met informatie over het maken van een 
poster. Om de vragen goed te kunnen beantwoorden heb je de 
informatie van deze webpagina nodig.

Vraag
1 Schrijf de vier eigenschappen op die iedere poster moet 

bezitten:

1  

2  

3  

4  

Lees (nogmaals) het stukje tekst onder het kopje de boodschap op 
de webpagina.

Vraag
2 Wat moet de boodschap van de poster zijn die je gaat ont-

werpen?

 

 

Lees (nogmaals) het stukje tekst onder het kopje de doelgroep op 
de webpagina.

Maak een kort verslagje waarin je antwoord geeft op de acht 
vragen die horen bij het onderwerp de doelgroep. Verwerk de 
antwoorden in verslagvorm dus niet vraag-antwoord, vraag-ant-
woord.

Vraag
3 Welk formaat wil de stagebegeleider dat je gaat gebruiken?

 

Vraag
4 Waarom is dit volgens jou en de stagebegeleider een ge-

schikt formaat?

 

 

 

 

STRIPHELD OP POSTER
eisen AAn een GoeDe en AAntrekkeliJke poster

Boodschap en doelgroep

Informatie over het 
maken van een poster

Opdracht: Maak een kort verslag

Standaard papier formaten die veel gebruikt 
worden
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Het is goed om te evalueren. Zeker als je iets georganiseerd hebt. 
Je gaat dan informatie verzamelen en verwerken. De informatie 
gaat in dit geval over de expositie en wat de bezoekers er van 
vinden.

Van die informatie kun je veel leren, je kunt bijvoorbeeld een 
volgende keer dingen anders of beter organiseren. Als er weinig 
verbeterpunten uit de evaluatie komen is het ook erg leuk om 
positieve reacties te lezen.

Je gaat je verdiepen in de manieren waarop je er achter kunt 
komen wat de bezoekers van de expositie vonden. Je gaat een 
evaluatieformulier maken en eventueel, als er nog voldoende tijd 
is een gastenboek.

Zoek op internet naar verschillende mogelijkheden van evalueren. 
Met andere woorden op welke manieren kun je evalueren? Tip: 
zoek op internet naar evaluatietechnieken.

Vraag
1 Op welke manieren kun je evalueren?

 

 

Vraag
2 Welke methode wil je gaan toepassen om de expositie te 

gaan evalueren?

 

 

Overleg met je docent over het vervolg van deze opdracht en over 
je manier van evalueren.

Voer de opdracht uit zoals afgesproken met je docent.

WAT VINDEN DE BEZOEKERS?
evAlUAtie

Evaluatie

Evalueren kan op verschillende manieren.

Opdracht: Evalueren


