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1. Probleemstelling 

Op een zomerdag ben je aan het werken in de tuin. Het is een dag waarop het zeer warm is. 
Door het harde werk dat je uitgevoerd hebt krijg je dorst.  
Je loopt naar binnen om te gaan drinken.  
 
Wanneer je het drankje uit de koelkast haalt en het dopje er af wil draaien kom je tot de 
conclusie dat er geen draaidopje op je flesje zit. Het flesje is afgesloten met een kroonkurk. 
Om de kroonkurk er af te kunnen halen hebben we een flessenopener nodig maar dat heb je 
niet in huis.  

Ken jij nog andere manieren waarop we een kroonkurk snel kunnen 
verwijderen? 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Materiaal 

Uit welke materialen zouden we een flessenopener kunnen 
vervaardigen? Geef ook een voorbeeld van een gebruiksvoorwerp 
dat je kent in dat materiaal. Bijvoorbeeld :  – Kurk / Champagnestopsel 

 …………………………………………………/……………………………………………… 
 

 …………………………………………………/……………………………………………… 
 

 …………………………………………………/……………………………………………… 

Opdracht :  De leerkracht bied 3 materialen aan. Deze materialen mogen onderzocht 
  worden op voor-/ en nadelen. Deze informatie noteer je in de hieronder.  

* Hout Voordeel : ……………………………………………………………………………. 

 Nadeel : ……………………………………………………………………………. 

* Staal Voordeel : ……………………………………………………………………………. 

 Nadeel : ……………………………………………………………………………. 

* Kunststof Voordeel : ……………………………………………………………………………. 

 Nadeel : ……………………………………………………………………………. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOV2L_0xsgCFQGVFAod3VEBSg&url=http://www.jessicablogtvoormadena.be/regenweer&psig=AFQjCNGwq9s5iepnQJ1r2S_EhMZpebU1xw&ust=1445082010737758
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzwp432xsgCFYRdFAod78gIGQ&url=http://www.bedrijfsfeest-arrangementen.nl/flessenopener.html&bvm=bv.105039540,d.d24&psig=AFQjCNFqkO6chAIuABX2sf6A21nAOYaT7g&ust=1445082533167800
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In dit project gebruiken we metaal om een flessenopener te maken.  
In het dagelijks leven komen we onbewust in contact met verschillende 
soorten metaal.  

Opdracht :  Bekijk de afbeeldingen en plaats de juiste naam van het 
metaal onder de afbeelding. 

 Staal  –  Aluminium  –  Koper  -  Lood 

    

……………………………… …………………………… ……………………………… ………………………… 

 

Opdracht :  Metalen zijn ook herkenbaar aan hun kleur.  
Ken jij de kenmerkende kleur van de volgende metalen? 

IJzer: …………..………..  Goud: …….…..………..  Koper:……...…………..…..  Messing: …………..…………… 

 

3. Materialen onderzoeken 

Elk metaal heeft zijn eigen specifieke kenmerken en eigenschappen.  
Deze eigenschappen kunnen we achterhalen door enkele makkelijke proefjes te doen.  
We kunnen de metalen testen of ze elektriciteit-/warmtegeleidend en magnetisch zijn  
 
 

Proef 1 
 
 
In dit proefje gaan we testen of het materiaal elektriciteit gaat 
geleiden of niet. 
 
 

Wat hebben we nodig? 
 
 
 
Hoe voeren we het  
 
 
 

- Stukje Messing - Stukje Koper   - Stukje Staal 
- Stukje Aluminium - Batterij 9 Volt - Batterijklemmen 
- Lampje 

 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJadyJ6Yx8gCFUJNGgod0oUNBg&url=http://www.mira.be/node/1257&bvm=bv.105039540,d.d2s&psig=AFQjCNFsiPWFzKHf_HdelRtAH1iWlOwBWg&ust=1445091696529699
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOiVxrGFx8gCFYReFAodwDQL1w&url=http://www.livios.be/nl/techniek/elektriciteit/elektriciteit-afgekeurd-de-5-grootste-fouten/&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=81.242.105.193&ts=1445000205566034&auth=epsfq5kj3yocmzclrryjoxp23xkb4kte&rndm=0.9597805161889661&v6s=2&v6t=29863&bvm=bv.105039540,d.d2s&psig=AFQjCNFQtv2kEpLLOvhIc1Y20HZDwN_EAw&ust=1445086605514599
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNTQo8WGx8gCFUvXFAodHPAE1Q&url=http://www.derlascon.nl/cms/profielen-staal.html&bvm=bv.105039540,d.d2s&psig=AFQjCNGm_AuTHyv3yz_0fkTMm0sVbw9WZw&ust=1445086876696324
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErpD-2_TJAhUCWxoKHagjAWYQjRwIBw&url=http://www.cp-onderhoud.nl/lood.html&psig=AFQjCNE1N1Y00Xl7UZYtJnpMGABR3BJ5hg&ust=1451054119992642
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKLjkqaIx8gCFcxYFAodds0Eqg&url=http://natuurlijknieuws.com/vergiftiging-van-aluminium-wat-zijn-de-symptomen/&bvm=bv.105039540,d.d2s&psig=AFQjCNFj9HuyLyrFZtdRDn2LORxuVQO8mw&ust=1445087353266354
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Je maakt een stroomkring met de batterij, klemmen en lamp.  
Tussen de stroomkring plaats je een stukje metaal. 
Wanneer we de batterij aansluiten en het lampje brand,  
kunnen we er van uitgaan dat het stuk metaal elektriciteit geleid. 
 
Je sluit je stroomkring aan zoals afgebeeld op de foto.   
     

 
Opdracht :   
- Test de verschillende soorten metaal en vul het schema in  afhankelijk van het resultaat.  
- Maak na de testen een besluit van wat je concluderen uit de kader. 

 

Metalen Geleid elektriciteit Geleid geen elektriciteit 

Koper   

Staal   

Aluminium   

Messing   

 
Besluit : Uit de kader kunnen we concluderen dat ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

Proef 2 
 

 
In dit proefje gaan we testen of het materiaal warmte gaat geleiden of 
niet. 

 
Wat hebben we nodig? 

 
 
 
 

Hoe voeren we het proefje uit? 
 

We vullen een pot (liefst kunststof) met heet water. In dit water leggen we een stuk metaal 

voor de helft onder. Je wacht enkele minuten, daarna voel je aan het metaal dat uit het 

water steekt. Wanneer dit stuk warm aan voelt kunnen we er vanuit gaan dat het metaal 

warmte geleid.   

- Stukje Messing - Stukje Koper   - Stukje Staal 
- Stukje Aluminium - Heet water  - Pot (kunststof) 

 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPi2mY71xsgCFQlZGgodhgcKRw&url=http://www.ongeneeslijk.nl/Veelgesteldevragen.aspx&psig=AFQjCNGfJoUQtin9B7IS1AAPx6xvGf6nAw&ust=1445082235087954
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJadyJ6Yx8gCFUJNGgod0oUNBg&url=http://www.mira.be/node/1257&bvm=bv.105039540,d.d2s&psig=AFQjCNFsiPWFzKHf_HdelRtAH1iWlOwBWg&ust=1445091696529699
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Opdracht :   
- Test de verschillende soorten metaal en vul het schema in afhankelijk van het resultaat. 
- Maak na de testen een besluit van wat je concluderen uit de kader. 
 

Metalen Geleid warmte Geleid geen warmte 

Koper   

Staal   

Aluminium   

Messing   

 
Besluit : Uit de kader kunnen we concluderen dat ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

Proef 3 
 
 
In dit proefje gaan we testen welk metaal het zwaarste is.  
 
Wat hebben we nodig? 
 

 
 
 
Hoe voeren we het proefje uit? 
 
We nemen de stukjes metaal die dezelfde lengte-, breedte-, diktemaat hebben. 

We zetten de weegschaal aan en zorgen dat deze op 0 staat. We leggen de stukjes metaal 

één voor één op de weegschaal. 

Opdracht :  - Weeg de verschillende soorten metaal en noteer het gewicht in de kader. 
- Maak na de testen een besluit van wat je kan concluderen uit de kader. 

 

 
Besluit : Uit de kader kunnen we concluderen dat ……………………………………………………… 

 …..…….………………………………………………………………………………………………………………  

Metalen Gewicht in Gram  

Koper  

Staal  

Aluminium  

Messing  

- Stukje Messing - Stukje Koper   - Stukje Staal 
- Stukje Aluminium - Weegschaal 

 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPi2mY71xsgCFQlZGgodhgcKRw&url=http://www.ongeneeslijk.nl/Veelgesteldevragen.aspx&psig=AFQjCNGfJoUQtin9B7IS1AAPx6xvGf6nAw&ust=1445082235087954
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJadyJ6Yx8gCFUJNGgod0oUNBg&url=http://www.mira.be/node/1257&bvm=bv.105039540,d.d2s&psig=AFQjCNFsiPWFzKHf_HdelRtAH1iWlOwBWg&ust=1445091696529699
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPi2mY71xsgCFQlZGgodhgcKRw&url=http://www.ongeneeslijk.nl/Veelgesteldevragen.aspx&psig=AFQjCNGfJoUQtin9B7IS1AAPx6xvGf6nAw&ust=1445082235087954
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKzQrKCMysgCFYsKGgodNs0Pzg&url=http://www.letselschade.nl/inkomensschade/turkse-vrouw-krijgt-door-sekse-en-komaf-fors-lagere-vergoeding-letselschad/&bvm=bv.105039540,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNFcHOG0zsNCI9CyS-I7PX63YeT3NA&ust=1445191254172213
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Proef 4 
 
 
In dit proefje gaan we testen of welke metalen magnetisch zijn en 
waarom. 
 
Wat hebben we nodig? 

 
 
 
 
Hoe voeren we het proefje uit? 

Je neemt de magneet en maakt contact met het stuk metaal.  
Wanneer het metaal aan de magneet blijft hangen spreken we ervan dat 
het metaal magnetisch is.  
 
 
Opdracht :   
- Test de verschillende metalen en vul het schema in afhankelijk van het resultaat.  
- Maak na de testen een besluit van wat je concluderen uit de kader. 

 

Metalen Magnetisch Niet Magnetisch 

Koper   

Staal   

Aluminium   

Messing   

 
Besluit : Uit de kader kunnen we concluderen dat ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

- Stukje Messing - Stukje Koper   - Stukje Staal 
- Stukje Aluminium - Magneet 

 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJadyJ6Yx8gCFUJNGgod0oUNBg&url=http://www.mira.be/node/1257&bvm=bv.105039540,d.d2s&psig=AFQjCNFsiPWFzKHf_HdelRtAH1iWlOwBWg&ust=1445091696529699
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPi2mY71xsgCFQlZGgodhgcKRw&url=http://www.ongeneeslijk.nl/Veelgesteldevragen.aspx&psig=AFQjCNGfJoUQtin9B7IS1AAPx6xvGf6nAw&ust=1445082235087954
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOTS69yVysgCFQK_Ggod7H8FNQ&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-3d-mens-met-magneet-image21440909&bvm=bv.105039540,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNEOzQeQ3we3Tvm2xQMmnsj5JdMlEw&ust=1445193863880912
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4. Eigenschappen van metalen 

 
Opdracht : 
 Plaats al de eigenschappen die je in de vorige proeven hebt 
waargenomen in een overzichtelijke tabel. 
Plaats kruisjes bij wat van toepassing is op het metaal. 
In de laatste kolom plaats je het gewicht van het materiaal dat je 
gewogen hebt.  

 

 

 

Metaal Elektrisch 
geleidend 

Niet 
elektrisch 
geleidend  

Warmte 
geleidend 

Niet 
warmte 
geleidend 

Magnetisch Niet 
magnetisch 

Gewicht in 
gram 

Koper        

Messing        

Staal        

Aluminium        

 

 

5. Beroepen 

Metaal is een materiaal dat voorkomt bij verschillende beroepenvelden.  
Geef enkele beroepen die te maken hebben met het bewerken en/of behandelen van 

metaal.  

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

  

Opdracht : Kleef op een A4 blad enkele prentjes van 
beroepen die met het bewerken of behandelen van metaal 
te maken hebben. Voeg deze taak aan de bundel toe. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7wiJ2bysgCFQJyGgodSLwKBw&url=http://www.aletta.nl/aletta/main.php?school_id=5&menu_hor=467&menu_ver=2192&pagina_id=1598&bvm=bv.105039540,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNFLBuuQWY1mzp3k5tgkxoiAdVzbXA&ust=1445195531102729
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Wat zou er gebeuren met 
mijn fiets die steeds buiten 

staat? 

6. Aantasting van metalen 

 
Wanneer we metalen niet gaan verzorgen door bijvoorbeeld te 
behandelen gaat er zich een herkent verschijnsel voordoen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

De fiets (vul aan)…………………………………………………………………………………… 
 
Wat is roest?  

Roest is de verwering of aantasting van het metaal door bijvoorbeeld zuurstof en 

vochtigheid in de lucht. Bij ijzer spreken we van de term “roesten” maar de algemene 

benaming is echter “corrosie”. 

Opdracht :  Gebruik een woordenboek en zoek verklaar het woord corrosie zoals in het 

  woordenboek staat geschreven. 

 

Corrosie: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opdracht :  Zoek een object/bouwwerk/materiaal dat onderhevig is aan corrosie.  

Plak deze afbeelding in de kader onder de opdracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijz9rqq_LJAhVCOBoKHf8TCasQjRwIBw&url=http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/verroest-1.3963860&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNEr12QirbI9MgPFt_kA240yTZrydQ&ust=1450972455345724
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7. Gereedschappen 

Om een flessenopener te maken moeten we enkele bewerkingen uitvoeren. 
Deze bewerkingen gaan we uitvoeren met behulp van enkele gereedschappen.  
 
Gereedschappen kunnen we onderverdelen in enkele groepen. 
In dit werkstuk komen er 3 belangrijke groepen aan bod :  
 

 ……………………………………………………………gereedschap 
 

 ……………………………………………………………gereedschap 
 

 ……………………………………………………………gereedschap 
 
 
Opdracht :  
 
Kies de juiste benaming uit de lijst en plaats deze bij het gereedschap in de tabel,  
vul ook de bewerking zelf aan.  
- Metaalzaag - Hamer   - Steeksleutel 
- Winkelhaak - Puntslag   - Meetlat 
- Vijl - Krasnaald   
 

Gereedschap Benaming Bewerking 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Gereedschap Benaming Bewerking 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPi2mY71xsgCFQlZGgodhgcKRw&url=http://www.ongeneeslijk.nl/Veelgesteldevragen.aspx&psig=AFQjCNGfJoUQtin9B7IS1AAPx6xvGf6nAw&ust=1445082235087954
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.twenga.nl/driehoek-vijl.html&psig=AFQjCNHW-nvWM9didsgUaeR38V7c8v1DFA&ust=1445200603979174
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnY0Z-wysgCFce_FAoduoIGwQ&url=http://www.claerbout.be/nl/winkelhaak-plat-500mm-15279.htm&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNEWegcOQP8R9FrHTMGqAAjZs9e9tg&ust=1445201166243146
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXbyfKxysgCFQa6FAodsHcN5w&url=http://www.koopkeus.be/a/lijst_product/idx/5060000/mot/Krasnaald/lijst_product.htm&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNE-XaPgm9LFZeK28-pIQWCQPpst_Q&ust=1445201658555160
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOTXqI-yysgCFQWyFAodCZMAxw&url=http://www.my-electro.be/product/mini-metaalzaag-regelbaar-150mm/&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNEmMvc0sp_ujvrzp9zw5CfR8lTL-A&ust=1445201720279615
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……………………………………… ……………………………………… 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://klus-info.nl/klussen/gereedschap/het-juiste-meetgereedschap&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNG6dCFShUtazKKivicyvgWJDTu0RA&ust=1445201762636751
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKW8zeiyysgCFUNWFAodQgoEiQ&url=http://www.ge-wo.nl/schroeven-en-toebehoren/gereedschap/hamer/&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNHROX46gH30FI-fjNAZBRnlUrcxyA&ust=1445201890713421
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.deberlanger.com/Selfiks/ProductView/MEETLAT-INOX-30CMX1MM-30MM-BR-IR150305?ProductUID=3D95526E5D1A4D59840636BDBED892D5&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNHAyBrqnTEPlQ45vhHCMRqFGuTTIw&ust=1445201987583234
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPiV_6K0ysgCFUxaGgod_zcF6g&url=http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1488608/2012/08/20/Agressieveling-slaat-vier-agenten-met-moersleutel.dhtml&bvm=bv.105454873,d.d2s&psig=AFQjCNEhzXnv9xhi3V21sAQTLIsuin8BNQ&ust=1445202279863739
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8. Stappenplan 

 

Stappenplan flesjesopener 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
Stap 1  
Verzamel al het materiaal dat je nodig 
hebt om een flesjesopener te maken. 

- Metaalzaag 
- Meetlat 
- Winkelhaak 
- Driehoekige vijl 
- Krasnaald 
- Hamer 
- Centerpons  

   
 
 

Stap 2 
Span de moer met een plat vlak naar 
boven in de bankschroef op.  
 
Zorg dat de moer voor de helft in de 
bankschroef opgespannen is.  
 
Draai de bankschroef voldoende vast 
zodat je de moer goed kan bewerken.   

 
 
 

Stap 3 
Schrijf het midden van de moer af met 
een kleine kras. 
 
Gebruik hiervoor een meetlat en 
krasnaald.  

We gaan aan de slag, verzamel de materialen 
en  volg het stappenplan nauwkeurig op. 
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Stap 4 
Plaats de winkelhaak op de gekraste lijn, 
zorg voor een goede ondersteuning van 
de winkelhaak. 
 
Kras een duidelijke lijn in het midden van 
de moer. 

   
 
 

Stap 5 
Vijl een kleine inkeping in de moer, dit 
zal makkelijker zijn om de moer door te 
zagen. 
 
Plaats de vijl plat op de moer, gelijk met 
de lijn. Kantel de vijl zodat de driehoek 
naar beneden wijst.  

   
 
 

Stap 6 
Hou de vijl op een correcte manier vast. 
Plaats 1 hand vooraan op vijl, de andere 
aan het handvat.  
 
Zorg voor een stabiele houding. 
 
Vijl een kleine inkeping in de moer.  

  

 
 
 

Stap 7 
Plaats 1 hand vooraan aan de zaag, de 
andere aan het handvat.  
 
Zorg voor een stabiele houding.  
 
Zaag de moer door volgens de 
afgeschreven lijn.  
Gebruik het volledige zaagblad.  
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Stap 8 
LET OP ! 
Wanneer we de moer doorzagen 
ontstaat er wrijving.  
 
Wrijving = warmte. 
Let op wanneer je de moer uit de 
bankschroef haalt.  
 
Bij verbranding : 
Eerst water, de rest komt later !   
 

 
 
 

Stap 9 
Haal de moer uit de bankschroef. 
 
Plaats de moer zo in de bankschroef dat 
het gezaagde vlak naar rechts wijst en de 
rib van de moer naar boven. 
 
Draai de bankschroef voldoende vast. 
 

 
 

Stap 10 
Plaats de vijl op de punt van de rib.  
 
Vijl een plat vlak aan de rib. Dit plat vlak 
is de basis om de moer verder door te 
zagen.  

  

 
 
 

Stap 11 
Zaag de moer door.  
Gebruik de rib als lijn om te zagen. 
 
Zorg voor een stabiele houding.  
 
Gebruik het volledige zaagblad.  
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Stap 12 
LET OP ! 
De moer zal warm aanvoelen na het 
doorzagen. 
 
Laat het afvalstuk en de overige moer 
afkoelen in de bankschroef. 
 
Verwijder de moer na afkoeling. 
 
Bij verbranding : 
Eerst water, de rest komt later !   
 

 
 
 

Stap 13 
Vijl de bramen die ontstaan door het 
zagen af met de driehoekige vijl.  
 
Verwijder alle bramen, controleer 
hiervoor alle vlakken.  

 
 
 

Stap 14 
De eerste bewerkingen aan de moer zijn 
klaar wanneer er geen enkel vlak meer 
scherp aanvoelt.  
 
Let op voor de scherpe vlakken. 

   
 
 

Stap 15 
Span de moer opnieuw in de 
bankschroef. 
 
Plaats de moer met de uitgezaagde zijde 
naar rechts en een plat vlak naar boven. 
 
Schrijf de diagonalen af op de moer, 
gebruik hiervoor een krasnaald en 
meetlat.  
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Stap 16 
Plaats de centerpons in het middelpunt 
van de moer. 
 
Maak door een kleine slag een puntje in 
het center van de moer.  
 
1 slag met de hamer op de centerpons is 
voldoende.  

 

Stap 17 
Het gat in de moer boren we met een 
verticale boormachine.  
 
Span de moer in het midden van het 
spangereedschap, draai stevig vast. 
 
Plaats het werkstuk onder de boor, laat 
de boor zakken naar het werkstuk ter 
controle en kijk na of de moer op de 
juiste plaats staat. 
 
Boor het gat in de moer, laat de boor 
rustig zakken. Druk niet te hard, laat de 
boor zijn werk verrichten.  
 
LET OP ! 
De moer zal warm aanvoelen na het 
boren.  
 
Verwijder de moer uit het 
spangereedschap met een tang !  
 
 

 

 

Stap 18 
Verzamel al het materiaal dat je nodig 
hebt om de volgende stappen uit te 
voeren. 

- Moer 
- Bout 
- Bewerkte moer 
- Tap 
- Olie 
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Stap 19 
Plaats de moer in het midden van de 
bankschroef en span stevig vast.  
 
Plaats de tap recht in het geboorde gat, 
druk de tap goed naar beneden en maak 
een draaiende beweging zodat de tap 
komt vast te zitten in het gat. 
 
Schroefdraad aanbrengen :  
1. Draai de tap een halve toer naar 
rechts, laat niet los. 
 
2. Draai de tap een halve toer terug, in 
startpositie (naar links). 
 
3. Draai de tap weer een halve toer naar 
rechts. 
 
4. Je handen zijn nu gekruist, laat de tap 
los en herhaal eerdere stappen totdat de 
tap door de moer zit. 
 
 

 

Stap 20 
 
Draai de moer op de bout, zorg ervoor 
dat je genoeg schroefdraad aan de bout 
hebt om de bewerkte moer op te 
draaien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stap 21 
 
Draai de bout in de bewerkte moer.  
Wanneer de bout voldoende in de moer 
gedraaid is draai je de kleine moer aan. 
 
Span de bewerkte moer in, in een 
bankschroef. Draai de kleine moer aan 
tot beide stevig vast zitten. ‘ 
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9. Woordzoeker 

 

 
 

- Aftekengereedschap - Aluminium - Flessenopener 

- Geleidend - Hamer - Krasnaald 

- Kroonkurk - Magnetisch - Metaalbewerker 

- Metaalzaag - Puntslag - Slaggereedschap 

- Staal - Vijl - Warmtegeleidend 

- Winkelhaak   

  



10. Evaluatie 

  

 

Onvoldoende Voldoende  Goed Zeergoed 

Opmerkingen 1 2 3 4 

 
 

Werkvolgorde 

- De lln. heeft geen oog voor 
de manier van werken. 
-  De lln. volg het 
stappenplan totaal niet. 

- De lln. heeft gedeeltelijk 
oog voor manier van 
werken. 
- De lln. volgt de 
werkvolgorde soms. 

- De lln. heeft oog voor de 
manier van werken. 
- De lln. volgt het 
stappenplan niet volledig op. 

De lln. heeft goed oog voor 
de manier van werken. 
De lln. volgt het stappenplan 
nauwkeurig op.  

Leerling       

Leerkracht      

 
 

Veiligheid/zorg 

-  De lln. is een groot gevaar 
voor zichzelf en voor andere. 
- De lln. is zich absoluut niet 
bewust van de 
veiligheidsvoorschriften en 
houd zich er ook niet aan. 

-  De lln. vormt geen gevaar 
voor zichzelf en andere. 
-  De lln. kent de 
veiligheidsvoorschriften niet 
voldoende en houd zich hier 
niet altijd aan. 

- De lln. is geen gevaar voor 
zichzelf en anderen. 
-  De lln. kent de 
veiligheidsvoorschriften 
goed en houd zich hier aan. 

- De lln. kent de 
veiligheidsvoorschriften zeer 
goed en houd zich hier strikt 
aan. 
- De lln. wijst  anderen op 
hun fouten of vooraf 
gemaakte afspraken.  

Leerling      

Leerkracht      

 
Gebruik gereedschap 

 

De lln. heeft geen respect 
voor het gereedschap en 
gebruikt het niet volgens 
eerdere demonstratie.   

De lln. gebruikt het 
gereedschap op correcte 
wijze zoals eerder 
gedemonstreerd.  

Leerling      

Leerkracht      

 
Materiaalkennis 

 

- De lln. kan geen enkele 
materiaal beschrijven aan 
uitwendige kenmerken. 
- De lln. weet niet met welk 
materiaal hij aan het werk is. 

- De lln. kan enkele 
materialen herkennen aan 
uitwendige kenmerken.  
- De lln. weet met welk 
materiaal hij werkt maar 
kent geen/weinig 
eigenschappen. 

- De lln. herkent 
verschillende materialen aan 
uiterlijk kenmerken. 
- De lln. weet met welk 
materiaal hij werkt en welke 
eigenschappen deze 
bezitten. 

- De lln. herkent 
verschillende materialen aan 
uiterlijke kenmerken. 
-De lln. kan de 
eigenschappen geven van 
verschillende materialen.   

Leerling      

Leerkracht      



 
IJzererts 

 
IJzermijn 

    
Plakken staal   Stalen plaat 

Thema 1: Staal 

 
Algemene informatie 
Staal is een legering (samenstelling)  van ijzer en koolstof maar bestaat grotendeels uit ijzer. 
IJzer is als materiaal zeer sterk en goed te gebruiken. We hebben ijzer en dus ook ijzererts 
nodig om staal te maken.  
 
IJzererts 
IJzererts is een gesteente waaruit het metaal ijzer gewonnen kan worden.  
De ertsen zijn dus aardlagen en rotsen die een hoog ijzergehalte hebben. 
Deze worden verwerkt in grote fabrieken om ijzer er uit te halen, om er ten 
slotte staal van te maken.  
De ertsen worden opgegraven uit de grond in ertsmijnen.  
Het ijzer waarvan het zuurstof verwijderd is, noemt men staal.  
Alle handelingen die nodig zijn om dat te doen gebeuren in diverse fabrieken van een 
staalbedrijf. Hier maakt men van het ijzererts (uit de aardkorst) uiteindelijk staal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Maken van staal 
Wanneer het ijzer van de ertsen gescheiden zijn worden deze verwarmd tot vloeibaar 
ruwijzer. Dit ruwijzer wordt vervoerd per trein naar de staalfabriek. In de fabriek wordt er 
koolstof zoveel mogelijk verwijderd door zuurstof aan het vloeibaar ijzer toe te voegen 
(verbranding v.h. koolstof).  
Het vloeibaar staal wordt gegoten tot een plak. Daarna gaan ze deze plakken walsen tot een 

bepaalde dikte en breedte van een plaat.  

 

 

 

  

Kijk hier: “Hoe wordt ijzererts 
gewonnen”. 

 

Kijk hier: “Hoe wordt staal 
gemaakt”.  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr-pmsqfrJAhWB2BQKHbrmBsYQjRwIBw&url=http://www.kennislink.nl/publicaties/ijzer-ijzererts-en-ijzer-maken&psig=AFQjCNFTza0Lkm12vlmx8hRIsQFSkTJdjg&ust=1451246659970358
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY2KHwqfrJAhXJWRQKHZISCS4QjRwIBw&url=http://www.bosfluit.nl/fotopagina/australie/WAMiddenoutback/pages/01 Tom Price ijzermijn.html&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNH3rZhI59iTpzCV9_WaMRb3ycbHoA&ust=1451246824716872
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZrauaqvrJAhVFvhQKHcE0DpQQjRwIBw&url=https://www.vizagsteel.com/code/Infrastr/sms.asp&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGQdyy7ImCpe_0ODuffn-VaTLofgQ&ust=1451246905592661
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc5q7IqvrJAhWD7RQKHf7kA5kQjRwIBw&url=http://www.derlascon.nl/cms/staalplaat-plaatstaal.html&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEZte1J77Jr6tPQiw02CU59NULHxA&ust=1451246973119974
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Soldeerbout  Soldeertin 

 
Koper  

Thema 2: Solderen 

 
Algemene informatie 
Solderen is een techniek om metalen met elkaar te verbinden. Dit doen we met een 
metaallegering (samenstelling van meerdere metalen) met een lager smeltpunt dan de te 
verbinden delen.  
 
Net zoals lassen is solderen een manier om twee delen met elkaar te verbinden. Het verschil 
tussen beide is dat solderen gebeurd op een relatief lage temperatuur.  
Er zijn verschillende soldeertechnieken maar wij passen de techniek “zachtsolderen” toe.  
Zachtsolderen gebeurd op lage temperatuur (< 450°C) met legeringen gebasseerd op tin, 
koper, zilver als soldeermateriaal. 
 
Benodigdheden  

 Soldeerbout 
 Soldeertin 
 Schuurpapier 
 Stalen borstel 

 Koper 
 
Materiaal 
Tijdens onze werkstukken hebben we gebruik gemaakt van koper als het te verbinden 
materiaal. Koper is zalmkleurig maar kan door oppervlakteoxidatie groenig worden van kleur. 
Bij blootstelling aan de atmosfeer komt er een klein oxidatielaagje op de bovenlaag die het 
koper tegen verdere oxidatie beschermt.  
Het is een metaal dat zeer goed elektriciteit geleid. Op zilver na is het de beste geleider van 
elektriciteit. Daarom gebruiken we koper veel bij elektrische componenten.  
 
Hoe solderen? 
Waar letten we op? - 
Gebruik steeds een soldeersteun. 
- Werk in geventileerde ruimten > giftige dampen. 
- Zuiver steeds de te solderen delen. 

- Werk steeds met een zuivere bout. 
 

1. Steek de soldeerbout in het stopcontact en laat de bout opwarmen. Wanneer de bout 
warm is kan je deze afkuisen met een stalen borstel. Zo verwijder je overige resten 
tin.  

2. Zorg dat het te solderen materiaal ontvet is en overtollig vuil verwijderd is op de 
plaatsen waar je gaat solderen, gebruik hiervoor schuurpapier.  

3. Zet alle onderdelen op hun plaats. Gebruik hiervoor plakband en vertin alle te 
solderen onderdelen.  

4. Hou je opgewarmde bout tegen de te solderen onderdelen tot deze voldoende warm 
zijn.  

5. Breng niet teveel tin aan. Neem de bout weg als de tin gaat vloeien.  
6. Plaats een tang of ander hulpmiddel op het stuk om de warmte af te leiden.  
7. Wanneer de tin voldoende is uitgelopen en de bout geen contact meer maakt met 

het stuk laat je deze goed afkoelen.  

 
  

Kijk hier voor een filmpje rond 
solderen.  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7852tq_rJAhWH1xQKHZh6BroQjRwIBw&url=http://www.koopkeus.be/a/lijst_product/idx/5060000/mot/Soldeerbout/lijst_product.htm&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGoMZZK0pKQoxaEZqI_JTZdsTMukg&ust=1451247167886519
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijtrbnq_rJAhXCaxQKHUQ1AnkQjRwIBw&url=http://www.bol.com/nl/p/griffon-soldeertin-resist-2/9200000012520630/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNH634yOeyTrKaNwcooH9NGi-KsUgg&ust=1451247273368175
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit9KKxrPrJAhWDvxQKHduNA2UQjRwIBw&url=http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3144722/2012/01/30/Dief-opgepakt-met-80-kilo-koper.dhtml&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHMfNFvN-yNmCAPtGqAwmFI6fOFAg&ust=1451247402202505
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Thema 3: Lijmen 

 
Algemene informatie 
Lijmen is een verbindingstechniek zoals lassen, solderen en schroeven. Lijmen heeft het 
voordeel dat je twee verschillende materialen op elkaar kunt bevestigen.  
Materialen waar we niet in kunnen boren (bout en moer) of opwarmen (solderen) kunnen 
we aan elkaar verbinden. Dit doen we door op de twee delen lijm aan te brengen die zich 
hecht aan de oppervlakten (adhesie). Daarna zorgt bij samensmelting van de delen de lijm 
op beide oppervlakte voor een verbinding (cohesie). 
 
Soorten lijm 
Voor verschillende toepassingen zijn er speciale lijmen ontwikkeld. We kunnen deze lijmen 
gaan indelen afhankelijk van het toepassingsgebied of samenstelling. De werking van de lijm 
heeft ook een invloed op de indeling ervan.  
 
Enkele soorten 

    
Contactlijm Secondelijm Tweecomponentenlijm Houtlijm 

Lijm wordt op 2 delen 
aangebracht en na 
verdamping van de 
oplosmiddelen 
samengevoegd 
waarna stevig tegen 
elkaar gedrukt.  

Lijmt binnen enkele 
seconden enkel 
wanneer de te lijmen 
vlakken zeer goed 
tegen elkaar passen. 

2 componenten die 
gemengd worden voor 
het lijmen. Lijm 
aanbrengen op de te 
lijmen delen en 
samenvoegen waarna 
stevig drukken.  

Gebruikt voor het 
verlijmen van hout, 
gebruiksklaar. Lijm 
aanbrengen op de te 
verbinden delen en 
stevig drukken zolang 
de aangegeven 
droogtijd. 

 
Lijmpistool 
Wordt gebruikt voor het lijmen van poreuze en minder poreuze oppervlaktes die tegen 
warmte kunnen. Deze lijmmogelijkheid wordt gebruikt voor eenvoudige toepassingen, 
bijvoorbeeld om karton te lijmen.  
De lijm bestaat uit lijmstaven, de keuze ervan hangt af van de toepassing, ze kunnen meer 
of minder kleefkracht hebben.  
 
Lijmen met een lijmpistool : 

 Gaat snel 
 Is meteen droog, dus geen lange droogtijd. 
 Laat geen lijmvlekken, geurtjes of oplosmiddel na. 
 Fouten kunnen gelost worden met de föhn.  

 
Aandachtspunten 

 Te lijmen oppervlak schoonmaken voor je lijmt. 
 Lijm voldoende verdelen over het oppervlak. 
 Gelijmde oppervlak op de juiste plaats plaatsen. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjelp_prPrJAhWEzxQKHXmrCT4QjRwIBw&url=http://www.werkenmetmerken.nl/nl/contactlijm/c/612&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEnOAlca-8zP0xQt0XxwkUJG4X53w&ust=1451247574596396
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw8raUrfrJAhUIcRQKHSHJAxUQjRwIBw&url=http://www.formidotros.nl/formido/products/Bison-seconde-lijm-gel-3-gram.html&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEhuMMiyvQgqFSk8y-oTc40spU6Ig&ust=1451247660861184
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikjpO9rfrJAhVFsxQKHfXIBHEQjRwIBw&url=http://www.bol.com/be/p/bison-twee-componentenlijm-24-ml/9200000010393192/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNE15dDkwwDNh7cDD7WQfsymEuf-Wg&ust=1451247739121439
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilqv3mrfrJAhVJORQKHYAgA6UQjRwIBw&url=http://www.bol.com/be/p/bison-houtlijm-d3-vb20-750g-flacon-1339097/9200000009981349/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFr2BBKKAfg_HAlCjWmMNHy_Y0qFA&ust=1451247812837539
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 De lijm voldoende laten drogen. 
  Kijk hier hoe je lijmt met een 

lijmpistool.  

 



 

24 

   
Bauxiet  Aluminium 

Thema 4: Aluminium 

 
Algemene informatie 
Aluminium is een grijsblauw licht metaal. Het komt niet in zuivere vorm voor in de natuur. 
Het is een veel voorkomend element op aarde. Aluminium komt voor in de vorm van bauxiet. 
Dit gesteente hebben we nodig om zuiver aluminium te bekomen.  
 
Aluminium 
Van alle metalen dat in onze aardkorst aanwezig zijn komt aluminium het meeste voor. Het 
erts waaruit aluminium wordt gewonnen (bauxiet) is terug te vinden in meer dan 8% van de 
aardkorst. Bauxiet komt voor in een 30 miljoen jaar oud gesteente dat door weersinvloeden 
uiteenvalt tot een rode klei (lateriet). 
Het verwerken van de grondstof naar het effectieve aluminium kost veel energie.  
Het vergt een lang en moeilijk proces.  
 
Kenmerken 
Aluminium heeft verschillende kenmerken, waaruit de 
volgende: 

 Licht en sterk materiaal 
 Verspaant goed 

 Makkelijk vervormbaar 
 Duurzaam materiaal, volledig recycleerbaar 
 Duurder dan staal door productiekosten 
 Minder sterkt dan staal 

 
Toepassingen 
Verpakkingen/ ramen/ autovelgen/ ladders/… 
 

Thema 5: Blindklinken 

 
Blindklinken is een manier om twee of meerdere delen koud met elkaar te verbinden door 
middel van een blindklinknagel. Blindklinken pas je toe wanneer de te verbinden delen 
slechts langs één zijde bereikbaar zijn.  
 
Blindklinken 
Om blind te kunnen klinken maak je gebruik van een blindklinktang en popnagels. Bij deze 
manier van verbinden wordt niet geklonken maar vindt er een materiaalvervorming plaats.  
Gebruik steeds, afhankelijk van de blindklinknagel, een passen neusstuk. Let op tijdens het 
blindklinken voor het wegspringen van de trekpen.  
 
Gebruik 

1. Boor in de te verbinden delen een gat dat 0,1mm groter is dan de popnagel.  
2. Schuif de blindklinknagel zo ver mogelijk in het voorgeboorde gat.  
3. Plaats de blindklinktang op de blindklinknagel zodat het neusstuk tegen de 

steunrand van de felsnagel komt.  
4. Zodra de tang wordt ingeduwd wordt de pen opgetrokken en het zacht 

materiaal plooit zich om de kop van de trekpen.  
5. De pen breekt af op de plaats van de insnoering.  
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