
3D Printing
Officiële CMM Training

3D Printing is een sterk opkomende markt en de moge-
lijkheden zijn eindeloos. Hedendaags worden er sieraden, 
onderdelen, kunstwerken en maquettes geprint, maar de 
techniek stopt daar niet. Binnenkort printen we onze hui-
zen en zijn 3D geprinte protheses gemeengoed. Bereid 
je voor op de toekomst van 3D Printing met de cursus 3D 
Printing van College of MultiMedia!

Doelgroep
Deze cursus is uitermate geschikt voor mensen die al werken 
met 3D software (Cinema 4D, 3D Studio Max, Maya, Blender 
etc.) en willen leren hoe ze modellen klaar moeten maken 
voor 3D Print. Voor personen die nog geen kennis hebben van 
het werken met 3D software raden we aan om eerst de cursus 
Cinema 4D Basics te volgen.

Cursus omschrijving
Tijdens de eendaagse cursus 3D Printing leer je een printbaar 
3D model te modelleren en aan te passen om uiteindelijk te 
printen op zowel desktop als professionele 3D printers. Om 
3D modellen klaar te maken voor 3D Printing kijken we ook 
naar het optimaliseren van een bestaand model en de valkui-
len in het 3D Printing proces.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan software zoals, Me-
shlab en NetFabb dat 3D meshes controleert op eventuele 
fouten. De 3D modellen die gemaakt en aangepast worden 
zullen uiteindelijk geprint worden op onze eigen 3D Printer! 
Hierdoor zie je je eindresultaat in levende lijve!

“Model, Prepare and 
Print in 3D!”
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Lesmateriaal
Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van lesmateriaal 
dat speciaal ontwikkeld is door de docent.

Certificaat
Na de cursus krijg je een certificaat van deelname. Wat zeer 
interessant is voor je CV en op LinkedIn.

Maatwerk
Deze training kun je ook als maatwerk training aanvragen, 
toegespitst op jouw bedrijf, team of medewerker. Informeer 
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Benodigde voorkennis
• Beheersing van de Engelse taal (lesmateriaal en de soft-

ware zijn Engelstalig);

• De cursus Cinema 4D Basics gevolgd te hebben is een pre;

• Kennis van 3D modelling software (zoals Maya, 3D Studio 
Max, Blender etc).

Onderwerpen

• Geschiedenis van 3D Printen;

• Termen en technologie;

• Mogelijkheden en beperkingen van 3D printers;

• 3D Print technieken en materialen;

• Belangrijke mondelling technieken;

• Booleans, connector objects en polygon optimalisatie;

• Modelleren van een 3D model voor 3D Print;

• Optimalisatie van bestaand 3D model;

• Controleren en exporteren van een 3D model  
met NetFabb;

• Bestanden van iPad naar computer;

• 3D object printen met de Wanhao Duplicator 4;

• Do’s and don’ts van 3D Printing.

3D Printing
Omschrijving cursus

Cursusduur:  1 dag

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 incl. koffie-en lunchpauze

Kosten:  Zie de cursussen prijslijst
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