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Stage-opdrachten bij Saxion FabLab Enschede  

Binnen Saxion FabLab Enschede draait het om het maken van prototypes en producten, waarbij de focus 

ligt op Hightech, Smart en Textiel. Het FabLab is een openbare werkplaats waar iedereen welkom is om 

zijn/haar ideeën tastbaar te maken. Bijna alles is te maken met de digitale fabricage middelen in onze 

werkplaats zoals 3D-printers, 3D-scanners, een lasersnijder en foliesnijder, maar ook textiel machines, 

soldeerbouten en elektronica. Vanuit het bedrijfsleven, de kunstwereld, het onderwijs en onderzoek 

komen mensen met ontwerpvragen om in het FabLab uit te werken. Vaak heeft men daar advies of 

ondersteuning bij nodig, zoals bijvoorbeeld voor het modelleren van een 3D model.  

Stage-opdracht 1. FabLab Expert: maak (bijna) alles met digitale fabricage  

Opleiding:   IPO, WB, Elektro, Mechatronica  

Betrokken bedrijven: CONRAD, Best Medical, MST, Architecten, ontwerpbureaus e.a.  

Start en duur stage: September 2016 of februari 2017, 1 semester lang 

Tijdens deze stage werk je aan ontwerpopdrachten voor klanten en projecten binnen het FabLab. 

Gebruikers van het FabLab komen met diverse ontwerpproblemen. Sommigen hebben daarbij hulp nodig 

om hun ideeën te concretiseren en jij denkt, ontwerpt en tekent met hun mee. Ook experimenteer je met 

materialen en fabricage technieken. Daarbij zoek je grenzen op: je haalt er het maximale uit. Bij dit alles 

werk je met de verschillende machines en middelen van het FabLab: 3D printers van professionele tot 

zelfbouw modellen, CNC-frees, laser- en foliesnijder, borduurmachine en elektronica.  

Stage-opdracht 2. Specialisatie tot 3D-print Expert  

Opleiding:   IPO, WB, Elektro, Mechatronica  

Betrokken bedrijven: LayaLay, CNC Speedform, Heijcon, Layertec, BCN3D e.a. 

Start en duur stage: September 2016 of februari 2017, 1 semester lang 

 

Tijdens deze stage ontwikkel je je tot specialist op het gebied van 3D-printen. Je bouwt verder op de 

bestaande kennis en kunde die binnen het FabLab, Saxion en partnerbedrijven beschikbaar is. Je doet 

onderzoek naar en experimenteert met de nieuwste 3D-print kennis die beschikbaar komt. Je werkt met 

verschillende 3D printtechnieken en doet onderzoek naar 3D-printen met uiteenlopende materialen: 

thermoplasten zoals nylon, functionele en geleidende materialen, gietklei en vloeibare materialen zoals 

chocopasta en siliconen. Je experimenteert met nieuwe ontwerpprocessen en –programma’s (zoals 

Smoothie-3D en de 3D-functie van Photoshop) om tot goede printbare bestanden te komen. Op basis van 

je experimenten stel je ontwerpregels op voor verschillende printtechnieken en maak je handleidingen. 

Hiermee zorg je ervoor dat alle klanten aan de slag kunnen met 3D-printen, van beginner tot gevorderde.  

Heb je interesse in een stage bij Saxion FabLab Enschede?  

Mail dan zo snel mogelijk je motivatie, cv en eventueel portfolio naar Projectleider Ruben Timmers via 

info@FabLabenschede.nl of kom langs bij ons in het lab (locatie Edith Stein, Gebouw Ainworth, Ruimte N-

1.22, Van Galenstraat 20 Enschede).  

Volg je geen van bovengenoemde opleidingen maar ben je toch geïnteresseerd in één van bovenstaande 

stages? Geen probleem! Trek gewoon je stoute schoenen aan en solliciteer. 
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