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Stap1: probleem of behoefte 

 

Probleemstelling 
 
Wanneer de schoolbel ’s morgens rinkelt moet je nog op zoek gaan naar je 
schooltas. Snel grijp je een schooltas uit het rek. Even later merk je dat je de 
verkeerde tas bij je hebt.  
Hoe kan je op een eenvoudige manier persoonlijke spullen van jouw identiteit 
voorzien? 
 
Opdracht 
 
Beschrijf de opdracht en de criteria waaraan het eindresultaat moet voldoen. 
We gaan een naamplaatje/sleutelhanger maken. 
 
- de sleutelhanger moet mooi glanzen  
- mijn naam moet mooi gecentreerd zijn 
- het plaatje moet krasvrij zijn 
- het plaatje moet bestand zijn tegen water 

 
 



Werkwijze 

Je volgt de bijgevoegde werkvolgorde 

Tijd 

Je krijgt hiervoor 6 lesuren. 

Hulpmiddelen 

Nodige materiaal: 

-aluminiumplaatje van 7cm op 2.5 cm 

-sleutelring 

-blaadje met naam leerling 

 

Nodige gereedschap: 

-meetlat, centerpons, hamer, vijl, kolomboormachine, passer 

 

Wat zal je leren? 

In deze opdracht leer je  

 correct meten en tekenen 

 de werking van een boormachine kennen 

 gebruik maken van een centerpons 

 juist hanteren van de gereedschappen 

 

Evaluatie 

Zowel jijzelf als de leraar zal jouw resultaat beoordelen. De evaluatiecriteria vind je 
na elke stap. 

Wat moet je doen wanneer jouw opdracht is afgewerkt? 

Zoek op internet nog andere voorbeelden die gemaakt zijn uit aluminium. 

 

 

Talenten ontdekken 
Wat denk je, zal je deze maakopdracht graag doen?  
Kruis aan.  O ja   O nee 
 
Waarom wel of niet?  
Vul 1 van de 2 zinnen aan. 
 
Ik zal deze opdracht graag doen omdat 
_______________________________________________________ 
 
Ik zal deze opdracht niet graag doen omdat 
_______________________________________________________ 
 
 



 

 

 
De ontwerper heeft het ontwerp voor jou reeds gemaakt.  
 
Waarom heeft de ontwerper gekozen voor aluminium? 

 

 

1. De maakopdracht analyseren  

 
Wat? 
Lees de opdracht goed door. 
Antwoord op de volgende vragen: 
 

1. Wat moet je maken? _________________________________________ 
 

2. Wat zal je leren aan de hand van deze opdracht? ___________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

3. Welke bijkomende techniek kan hier nog aan bod komen? ____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2: ontwerpen 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Stap 3: maken 

 



Wanneer? 
Hoeveel tijd denk je nodig te hebben voor het maken van de sleutelhanger in 
aluminium? 

Wie? 
Maak je deze opdracht in groep of alleen? Antwoord: ____________________ 

 

Evaluatie: maakopdracht analyseren 
 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 

Wat, wanneer, 
wie 

Je hebt niets 
ingevuld. 

Je hebt 1 
vraag 
ingevuld. 

Je hebt 2 
vragen 
ingevuld. 

Je hebt alle 
vragen 
ingevuld. 

 ik     

 de leraar     

 

2. De nodige hulpmiddelen kiezen 
 

Waarmee maak je … 
Vervolledig de lijst van alle gereedschappen die je nodig hebt om de sleutelhanger te 
maken: 

 

 

………………………………… 
 

…………………………………. 

 



  

  
  

 

   ………………………………     
 ……………………………… 

  

   

 

Zijn er gereedschappen die je maar op jouw beurt kan gebruiken en waarvoor je 
moet wachten? Plaats een kruisje achter de naam van het gereedschap dat je 
hierboven hebt genoteerd.  

Gereedschappen Wachten Niet wachten 

- vijl   

- centerpons   

- kolomboormachine   

- hamer   

 
 

Evaluatie: de nodige hulpmiddelen kiezen 

 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 

De lijst met de 
hulpmiddelen 

Je hebt minder den 2 
gereedschappen 
ingevuld. 

Je hebt 2 
gereedschappen 
ingevuld. 

Je hebt 3 
gereedschappen 
ingevuld. 

Je hebt alle 
gereedschappen 
ingevuld 

 ik     

 de 
leraar 

    

 

  



3. De werkpost voorbereiden 

Leg alle materialen klaar op je werkbank geordend. Doe dit als volgt… 

Evaluatie: de werkpost voorbereiden 

 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 

De werkpost 
voorbereiden 

Werkpost 
materiaal niet 
uithalen. 

  Werkpost 
materiaal 
uithalen. 

 ik     

 de leraar     

 

4. Het ontwerp planmatig realiseren. 

Voer nu het ontwerp uit volgens het plan. 

Let erop dat je het juiste gereedschap gebruikt voor de juiste bewerking. 

 

 

 

4.1Het ontbramen van het plaatje 

Neem één aluminiumplaatje en ontbraam het werkstuk met een vijl. 

 

WeetjeOntbramen is het weghalen van scherpe kantjes aan een metalen werkstuk. 

 

 

Neem een aluminiumplaatje. 

Span het plaatje stevig in de 

bankschroef. 

Je spant best je werkstuk stevig vast in een 

bankschroef voor je aan de slag gaat. 

Neem de vijl met beide handen vast, beweeg 

de vijl van links naar rechts en van voor naar 

achter. 

 

 

 

 



4.2Het aftekenen van de rondingen 

 

Ontbraam het plaatje met een vijl. De hoekpunten van het plaatje blijven ook na het 

ontbramen nog relatief scherp. Je maakt best van 

deze hoekpunten mooie afrondingen. Om dit 

werkje goed en nauwkeurig uit te kunnen voeren, 

teken je het best eerst de afrondingen over op 

het plaatje. 

Tip Om nog gemakkelijker een 

afronding af te tekenen kan je 

bijvoorbeeld de omtrek van een 

muntstuk gebruiken 

 

Met een meetlat en een scherp potlood teken je 

op een afstand van 5 mm, gemeten vanaf de 

omtrek van het plaatje, een potloodlijn. 

De snijpunten ga je dadelijk gebruiken om je 

passerpunt in te plaatsen. 

 

Nu vijl je het teveel aan materiaal weg zodat je 

een mooi en afgerond plaatje bekomt. 

 

 

  

 4.3 Het personaliseren van het plaatje 

 

 

Je gaat nu je plaatje personaliseren door het een 

persoonlijke toets te geven. 

De leerkracht heeft een papiertje klaar met 

daarop je naam. Knip de rechthoek mooi uit. 

 

Het uitgeknipte stukje papier kleef je nu op je 

aluminium plaatje met lijm. 

 

 

TipHet is belangrijk dat je 

Met de centerpons en de hamer gaan we aan de 

slag. 

 



 

 4.4 Werken met de kolomboormachine. 

 

nauwkeurig te werk gaat, want 

zelfs 1 klein foutje is niet meer te 

herstellen! 

 

 

Met de centerpons en de hamer ga je op een 

regelmatige afstand (3mm) centergaatjes 

kloppen op de letters van je naam. 

Sla ook een puntje in het midden van het 

getekende cirkeltje. Het maakt het voor jou 

straks heel wat makkelijker. 

 

 

Nadat je heel je naam hebt overgebracht op het 

plaatje, mag je het papier verwijderen. 

Gooi het papier in de papiermand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een kolomboormachine boor je gaten in een 

werkstuk. Voor elk materiaal zijn er andere 

boren. 

De boor zet je vast in de boorkop en je werkstuk 

in de machineklem. 

 

 

 

 

Met en machineklem zet je je werkstuk vast bij 



 

 

 

 

 

 

 

4.5 Hetgaatje boren voor de sleutelring. 

 

Op de plaats waar je dadelijk de sleutelring 

kan doorschuiven, heb je net een puntje 

geslagen. 

Op deze plaats ga je nu een gaatje boren. 

Gebruik een boor met diameter 6mm om het 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het boren. Zo kan je veilig werken. 

 

 

 

Zet de boormachine met de groene knop aan en 

met de rode knop uit. 

 

 

 

Houd bij het boren met je linkerhand het handvat 

van de klem vast. Met je rechterhand bedien je 

de kolomboormachine. 

 

 

Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht! 

 

 

 

 



gaatje te maken en vergeet de boring daarna 

niet te ontbramen met een zachte vijl. 

 

4.6Afwerken van het naamplaatje. 

 

Met zacht schuurpapier (P400) en een propje 

staalwol laat je alle ondiepe krassen van je 

naamplaatje verwijderen. 

Je beweegt het propje best steeds in 

dezelfde richting over het plaatje. Je zal 

merken dat het aluminium begint te glanzen. 

Deze bewerking heet polijsten. 

 

Nu enkel nog de sleutelring in de boring van 

het plaatje monteren. 

 

5.De werkpost opruimen met oog voor milieu. 

 
Doe het volgende: 
 

 Zorg dat alle materialen in de juiste vuilnisbak terecht komen. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie: het ontwerp planmatig realiseren 

 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 

Het 
stappenplan 
volgen 

Ik heb het 
stappenplan 
niet gevolgd. 

  Ik heb het 
stappenplan 
correct 



gevolgd. 

 ik     

 de leraar     

 

Evaluatie: het gebruiken van gereedschappen 

 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 

Het 
gereedschap 
gebruiken in 
functie van het 
doel 

Ik heb het 
gereedschap 
niet voor de 
juiste doelen 
gebruikt. 

  Ik heb het 
gereedschap 
voor de juiste 
doelen 
gebruikt. 

 ik     

 de leraar     

Het 
gereedschap 
correct 
gebruiken 

Ik heb het 
gereedschap 
niet correct 
gebruikt. 

  Ik heb het 
gereedschap 
correct 
gebruikt. 

 ik     

 de leraar     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. De test uitvoeren op het gemaakt technisch systeem en de 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stap 4: in gebruik nemen 

 



testresultaten vergelijken met het programma van eisen. 

 
Controleer of jouw sleutelhanger aan alle eisen voldoet.Doe hiervoor het volgende: 

 Ga per eis na of jouwsleutelhanger aan de eis voldoet.  

 Noteer in de 2de kolom per eis voldoet of voldoet niet. 
 
 

Eisnummer Eis Noteer voldoet of 
voldoet niet 

1 Mijn naam is mooi gecentreerd 
 

 

2 Het plaatje is krasvrij 
 

 

  3 Het boren van het gaatje verliep vlot 
 

 

4 De sleutelring is juist gemonteerd  

 

 
 

Evaluatie: in gebruik nemen van een technisch systeem 

 

 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

De test van 
deeisen 

Ik heb aan 
minder dan 3 
eisen 
voldaan. 

Ik heb aan 2 
eisen 
voldaan. 

Ik heb aan 3 
eisen 
voldaan. 

Ik heb aan 
alle 4 eisen 
voldaan. 

 ik     

 de leraar     

 

 

 

 

 

In stap 4 heb je alle eisen gecontroleerd. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stap 5: evalueren 

 



 

Wat zou jij nog kunnen doen om jouw technisch systeem te verbeteren? 
Noteer per eis die niet voldoet een verbeterpunt. Indien jouw 

sleutelhanger aan alle eisen voldoet hoef je op deze vraag niet te 

antwoorden. 

 

Evaluatie: evalueren en optimaliseren 

 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

Ontbramen 

 

    

 ik     

 De leraar     

 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

Aftekenen en vijlen 
rondingen 

    

      ik     

      De leraar     

 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

Personaliseren 
plaatje 

    

       ik     

De leraar     

 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

Centerputjes slaan     

       ik     

       De leraar     

 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

Werken met de 
kolomboormachine 

    

        ik     

        De leraar     

 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

Boren gaatje 
sleutelring 

    

        ik     

        De leraar     



 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

Afwerken 
naamplaatje 

    

        ik     

        De leraar     

Evaluatie van de attitude  

 

 

 

 

 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

Werkattitude Is niet in staat 
de opdracht 
volgens het 
stappenplan 
uit te voeren. 

  Is in staat de 
opdracht 
volgens het 
stappenplan 
uit te voeren. 

Ik     

leraar     

 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

Stiptheid Is niet in staat 
om de 
opdracht 
binnen de 
opgegeven tijd 
op te lossen. 

  Voert de 
opdracht uit 
binnen de 
opgegeven 
tijd. 

Ik     

leraar     

 Zeer Zwak Zwak Goed Zeer Goed 

Orde en 
netheid 

Is niet in staat 
om de 
werkplaats netjes 
achter te laten. 

  Is in staat om 
de werkplaats 
netjes achter te 
laten. 



Ik      

leraar     

 

 

Reflectie 

 

 

Talenten ontdekken 

In deze opdracht heb je zelf een technisch systeem gemaakt. Bij het begin 
van deze opdracht heb je aangeduid of je deze opdracht graag zou doen 
of niet. 

Hoe denk je er nu over? 

______________________________________________________ 

Ik heb deze opdracht graag gedaan.  
Kruis aan  O ja  O nee 

Heb je hetzelfde geantwoord? Hoe komt dit? 

______________________________________________________ 

 

 
Wat ging er goed?  

______________________________________________________________ 

Wat ging er minder goed?  

______________________________________________________________ 

Wat heb ik geleerd van deze opdracht?  

______________________________________________________________ 

Wat kan ik doen om het beter of anders aan te pakken? Welke slimme tips heb ik van 
mijn leraar of van andere leerlingen gekregen?  

______________________________________________________________ 

Wil ik graag nog een opdracht rond maken doen? (kruis aan) 

o ja 

o nee 



 

 

Feedback van de leraar 

 
Datum: __________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Paraaf van de leraar: 

 

 

 

 


