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Hallo, ik ben Brent. Ik ga jullie zo goed 
mogelijk doorheen deze werkbundel 
leiden. Wees aandachtig wanneer je me 
tegenkomt. 
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Tip ! Denk na over de 

bewerkingen die je 
moet uitvoeren om het 

werkstuk te maken.  

1. Probleemstelling 

We hebben onze vrienden uitgenodigd voor een feest. Door het goede weer hebben mijn 
gasten zich achteraan in de tuin geplaatst.  
De afstand tussen de woning en de zitruimte achteraan de tuin is groot.  
We moeten vaak over en weer lopen omdat we niet veel kunnen dragen. Ik wil de mensen 
snel bedienen met wijn maar ze hebben nog geen glazen. Op welke manier neem ik de fles 
en glazen in één keer mee naar de gasten.  
 

Opdracht :  Geef een aantal oplossingen om de fles en de 
  glazen in één keer naar de mensen te brengen.  

 
  ………………………………………………………….. 

 

  ………………………………………………………….. 

 

  ………………………………………………………….. 

 

 

2. Materialenonderzoek  

Vanaf nu ga je zelf op onderzoek ! Uit welke materialen kunnen we dit werkstuk maken ?  
Er worden verschillende materialen aangeboden in de les.  
Opdracht:  Het is aan jullie om 3 materialen uit te kiezen dat jij zou gebruiken 
  om je werkstuk te maken. Je kan kiezen uit : plaatmateriaal, staal, 
  kunststof, koperdraad, textiel,steen. 
 
Materialen :  

 
  ………………………………………………………….. 

 

  ………………………………………………………….. 

 

  ………………………………………………………….. 

 
 
Opdracht:  Onderzoek je 3 materialen op onderstaande bewerkingen en noteer 

  wat je vast stelt. Bekijk je 3 materialen niet apart maar vergelijk ze 

  met elkaar en maak een diagnose.  

Materiaal Bewerking Diagnose 

1.  Zagen Makkelijk / Moeilijk 

 Schuren Makkelijk / Moeilijk 

 Vijlen Makkelijk / Moeilijk 

 Boren Makkelijk / Moeilijk 

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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2. Zagen Makkelijk / Moeilijk 

 Schuren Makkelijk / Moeilijk 

 Vijlen Makkelijk / Moeilijk 

 Boren Makkelijk / Moeilijk 

   

3. Zagen Makkelijk / Moeilijk 

 Schuren Makkelijk / Moeilijk 

 Vijlen Makkelijk / Moeilijk 

 Boren Makkelijk / Moeilijk 

 

Opdracht:  Uit de bovenstaande kader kunnen we informatie halen.   
Geef van elk gekozen materiaal een voor-  en nadeel.  
 

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

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

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

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

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

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

 
Wist je dat ?  

Materiaal Hoeveelheid energie dat nodig is om 1 kubieke meter materiaal te 
ontginnen. 

Hout 1  

Baksteen 3 

Beton 6 

Staal 24 

Aluminium 126 

 
 
Uit de kader kunnen we concluderen dat : 

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

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

……………………………………………………….…………………………………..……………………… 
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3. Materiaal 

Voor het maken van de glazendrager kiezen we voor plaatmateriaal. 
Uit de vorige opdrachten blijkt dat dit materiaal het meeste voordelen heeft. 
 
Opdracht:  Kan jij de voordelen van plaatmateriaal nog eens kort opnoemen. 

Plaatmateriaal is : ..………………………………………….…………………………………………… 

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

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

 

Algemene informatie 

Plaatmateriaal is alle plaatwerk dat bestaat uit houtachtig materiaal. Ze worden zowel 

binnenshuis als buitenshuis toegepast. Plaatmateriaal wordt vaak als afwerking gebruikt van 

muren ed. Plaatmateriaal bestaat uit resten hout (schilfers) die in verschillende lagen onder 

druk worden samengeperst. De samenstelling van het plaatmateriaal is afhankelijk van het 

gebruik en toepassing. 

 

Hout is afkomstig van …………………….. 

Deze bomen groeien in een …………………….. 

De boom bestaat uit ………..(aantal) belangrijke delen. 

We starten bovenaan, 

a. ……………………..  b. …………………….. c. …………………….. 

a bestaat ook uit 2 verschillende delen …………………….. en …………………….. 

 

 Schets een boom en plaats de letter bij het juist deel.  

 

 

 

 

Los op: Ben jij een echte  ho +  + rm     …………………………………….? 
     f = tw 

Ben jij een 
houtworm?  
Vul deze 
kaders aan. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidr57Y54DKAhUHWBQKHdoMAlAQjRwIBw&url=https://justbeyou.nl/inspirerend-verhaal-het-verhaal-van-het-potlood/&psig=AFQjCNEbJKfAUP6Qo6gpFEdjhD6lqstRHg&ust=1451469576175867
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS582w4oDKAhUHVhQKHVijCf4QjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeelding-ufo-image7037391&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEgJS5enwFbbZBFyQG5cidfLLnzhw&ust=1451468139157785
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4. Bomen 

Bomen worden verdeeld in twee verschillende groepen. Vul aan. 
 

 L…………………..bomen 

 

 N…………………..bomen  

 
 

Opdracht:  Ga op onderzoek en zoek enkele verschillen tussen loof- en

   naaldbomen. Gebruik je smartphone of computer en  

  bekijk enkele filmpjes en websites.  

Loofboom Naaldboom 

  

  

 

Opdracht:  De loof- en naaldbomen kennen verschillende soorten.  

Ken jij 2 boomsoorten van elke groep? Denk aan jou leefwereld, 

welke bomen je tegenkomt in het dagelijks leven.  

Loofbomen 

 …………………………………… 

 

 …………………………………… 

 

Naaldbomen 

 …………………………………… 

 

 …………………………………… 

Toepassingen van hout  

   

Parket Kasten Trappen 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi79rS67YDKAhUCuxQKHb5qBEcQjRwIBw&url=http://parket-renovatie.be/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEGTvD7fb75Y6CQXG0c6PUY5md4rQ&ust=1451471108624487
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6hLbR7YDKAhXGchQKHcmOCoIQjRwIBw&url=http://www.wonenmetlef.nl/nl/hk-living-kast-bruin-gerecycled-teak-hout-201x162x.html&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGWz0WoWvKodahbzG_fCLhTcOEPgw&ust=1451471147008750
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK-JDu7YDKAhVMVhQKHcAWDvgQjRwIBw&url=http://www.houtmagazijnenlefevere.be/nl/traphout.html&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNG7so81K1s0SnMTMbkXwdNLSXUqDQ&ust=1451471198633752
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJiJma6YDKAhXEtBQKHZMKAhMQjRwIBw&url=http://www.refdag.nl/achtergrond/natuur-techniek/het_bos_bron_van_rust_en_zuurstof_1_536605&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFwGPz2t_KOXiGBWeWSJIlKSqjRYA&ust=1451469967398803
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil-4yv6YDKAhVHuRQKHQ4tDaIQjRwIBw&url=http://www.toonwords.nl/?id=1353&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEMyb_ysT1KMfq0d2oJrOgq0ix6hA&ust=1451470018009648
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3jM7x7IDKAhUGVhQKHclkBSYQjRwIBw&url=http://www.ongedierte.eu/gewone houtworm.html&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFP1Xw5lsuYzTvqwnqvDwUKA_r-LA&ust=1451470944949008
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5. Afvalhout 

Hout kan men verwerken tot mooie meubels, trappen, bekleding, parket en zoveel andere 
manieren. Tijdens het verwerken van deze meubels, trappen, ed. ontstaat er veel afvalhout. 
Dit afvalhout heeft ook verschillende doeleinden. 
 
Het afvalhout kan verwerkt worden tot : 

(vul aan) 

 …………………………………… 

 

 …………………………………… 

 

 …………………………………… 

 

 

 

Blokplaat 

 

 

Triplex 

 

 

Spaanplaat 

 

 

Multiplex 

 

 

MDF 

 

 

 

 

Opdracht: Verbind de benaming 

met de juiste afbeelding. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7l9Py8IDKAhWBtxQKHYFyAocQjRwIBw&url=http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=269&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFziyCi5fgZTjMo90qMQasuseRSPQ&ust=1451472019124962
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6. Voor-, nadelen plaatmateriaal 

Massief hout heeft veel goede eigenschappen en is een uitstekend bouwmateriaal. De 
beperktheid in afmetingen en het zuinig omspringen met massief hout zijn twee redenen 
voor het ontstaan van plaatmateriaal.  
 
Plaatmateriaal is de laatste jaren heel snel geëvolueerd tot een goed bruikbaar materiaal. 
Het wordt gebruik voor verschillende doeleinden.  
 
Opdracht:  Bekijk de afbeeldingen goed en schrijf er onder welk doeleind 
 plaatmateriaal kan hebben.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Opdracht:  Plaatmateriaal heeft ook enkele voor- en nadelen. 
Denk logische na en vul onderstaande kader in.  

Je mag gebruik maken van een zoekmachine.  
 
 

 

Voordelen 

 

Nadelen 

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

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

 

 

 

 

 

 

…………………………… 
 

…………………………… 

…………………………… 
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7. Triplex 

Om ons werkstuk te maken gaan we gebruik maken van triplex.  
We spreken van triplex wanneer er 3 lagen op elkaar gelijmd zijn, en de plaat een dikte 
heeft vanaf 3 mm. De plaatsoort bestaat uit 2 dekbladen en 1 vulblad.  
 

  

Vulblad 

Dekbladen 

Wist je dat? 
- de dekbladen altijd van dezelfde houtsoort zijn? 
- de vulling dikker en een andere houtsoort kan zijn?  
- de vezelrichting van de dekbladen meestal volgens 
de grootste afmeting van de plaat loopt.  
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Een technische tekening is :  
een overzichtelijke nauwkeurige weergave van de 
opbouw en of uitzicht van een ontwerp. 
 
 

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

8. Technische tekening 

Vooraleer we een meubel of ander werkstuk kunnen maken moeten we ons bewust worden 
van de moeilijkheden ervan. Dit gaan we doen door een bewerkingsvolgorde uit te schrijven 
en tekeningen te maken van het te bekomen werkstuk. 
Deze tekeningen noemen we “technische tekeningen”. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Een technische tekening zorgt ervoor dat we alle afmetingen duidelijk kunnen aflezen zodat 
er geen fouten ontstaan tijdens het klaarmaken van het hout. Technische tekeningen 
hebben ook nog enkele andere voordelen. Zoals : 

 1 tekening zegt meer t.o.v. veel uitleg. 
 Slechts op 1 manier begrijpbaar. 
 Geen taalprobleem > wereldwijd 

 

 
 

 
Opdracht:  Los onderstaande rebus op.  

Noteer het antwoord onder de rebus.   

 

Technische tekening van een kast 
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Het vraagt enige kennis en oefening om het inzicht te verwerven om een 
technische tekening te kunnen lezen. 

Opdracht:  Teken de aanzichten en kleur de aanzichten op de    
  perspectieftekening. 

 Vooraanzicht :  Blauw 

 Zijaanzicht:  Geel 
 Bovenaanzicht : Rood 
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9. Schets 

Vooraleer we een technische tekening kunnen maken moeten we eerst ons ontwerp gaan 
schetsen.  
 
Wat is een schets? 
Een schets is een niet-uitgewerkte tekening, vaak bedoeld om iets op een eenvoudige 
manier duidelijk te maken. Het is een vorm van studie. Tijdens het ontwerpproces wordt de 
schets vaak gebruikt om gedachten of ideeën te visualiseren. De schets wordt ook gebruikt 
om ontwerpinformatie aan vakgenoten over te dragen.  
 

    

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdjKeIm4HKAhVE0RQKHf4TAvsQjRwIBw&url=http://www.elmerkoopmans.nl/?menuid=35&psig=AFQjCNFKOx1FMsoc3ESiQ0z76jfMp6NL0A&ust=1451483369465712
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4oNumm4HKAhUFuhQKHdq3CYUQjRwIBw&url=http://www.beeldpunt.com/portfolio/interieur-particulier-tv-meubel/&psig=AFQjCNFKOx1FMsoc3ESiQ0z76jfMp6NL0A&ust=1451483369465712
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10. Ontwerp 

Opdracht: 
Bij deze opdracht ga je zelf aan de slag.  
Denk na hoe jou glazendrager er uit zou zien. Hou rekening met vooraf besproken 
aspecten (materiaal, ed). Je zal het werkstuk maken uit triplex.  
 
Maak een ontwerp/schets van een object dat ervoor zorgt dat je een fles wijn en een aantal 
glazen in één keer kan verplaatsen. Je kan maar 1 hand gebruiken om je fles en de glazen te 
verplaatsen, een dienblad is dus niet geschikt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Opdracht:  Noteer welke gereedschappen je nodig zou hebben om dit 
  werkstuk te maken?  
………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………  
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Let op ! 

Het werkstuk wordt 
beoordeeld a.d.h.v. de 

vooropgestelde criteria.  

11. Glazendrager 

De glazendrager die wij in de klas gaan maken ziet er uit als volgende:  

 

Tekeningen 

      
Bovenaanzicht       3D tekening 
 
Criteria 
 
Wanneer we een werkstuk gaan maken gaan we alvorens we starten enkele 
criteria of aandachtspunten opstellen waaraan ons werkstuk zal moeten voldoen.  
 

 De afmetingen moeten kloppen volgens de technische 

tekening. 

 

 De kanten moeten gebroken worden, het werkstuk 

mag geen scherpe kantjes meer hebben.  

Zoek zelf nog 1 criteria waaraan jou werkstuk moet voldoen,  
je wordt hier ook op beoordeeld. 
 

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

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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12. Gereedschappen 

Tijdens het vervaardigen van het werkstuk zal je in contact komen met enkele 
gereedschappen en een machine. In dit onderdeel van de bundel gaan we bekijken welke 
handeling bij het juiste gereedschap hoort.  
 
Opdracht:  We gaan gebruik maken van gereedschappenen een machine, maar 
  wat is nu het verschil tussen de twee? Vul aan. 
 

 Gereedschap: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 Machine: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 

 V………………………………………….gereedschappen 

 M ………………………………………..gereedschappen 

 A …………………………………………gereedschappen 

Deze groepen kan je nog eens verdelen in 2 belangrijke groepen. 
 

 Verspanende gereedschappen  

Dit zijn gereedschappen waarmee je een werkstuk zijn vorm geeft door materiaal 

(spanen) van het werkstuk weg te nemen). 

 

 Niet- verspanende gereedschappen 

Dit zijn gereedschappen waarbij er geen materiaal bij het werkstuk wordt 

weggenomen als je er mee werkt.  

Opdracht:  Plaats de nummer van de afbeelding bij de juiste groep.  
 

 

  
 

  

1 2 3 4 5 

 

Verspanende 
gereedschappen 

Meetgereedschappen Aftekengereedschappen 

   

De gereedschappen die wij gaan gebruiken kunnen we 
onderverdelen in  3 groepen.  
Tip : denk aan de bewerking dat je er mee uitvoert. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg5LGtYHKAhWD7RQKHf7kA5kQjRwIBw&url=http://www.pierard.be/nl/gereedschap/handgereedschap-1/zagen/d/bahco-rugzaag-pc-12-ten&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNEPYos-XRHg_kyQWsyxPZk9Ra_qhw&ust=1451490477400664
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.110151844,d.d24&psig=AFQjCNFPZ0VOSAu51n_K1dhom4_oel2jfA&ust=1451490577445996
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHy7-YtoHKAhUG1RQKHaJwB6cQjRwIBw&url=https://www.gamma.nl/assortiment/gereedschap/handgereedschap/vijlen-raspen/c/gereedschap_handgereedschap_vijlen-en-raspen&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGj9K284ocMBM8ogI-CgoC_GSDRLw&ust=1451490633039076
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6qSytoHKAhUJsxQKHaFaC5IQjRwIBw&url=http://www.welda.be/catalogus/meetlat/79321&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNF6UypOYiHaqP38QMHNmyR6FYZsfA&ust=1451490689266753
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiizbDPtoHKAhUGVhQKHclkBSYQjRwIBw&url=http://www.feramotools.nl/contents/nl/d2917_spiraalboor-12mm.html&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGjMq77HEJhiz3jop04UrWnRsNkMw&ust=1451490747341564
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Opdracht:  Bekijk de onderstaande afbeeldingen, plaats de juiste benaming bij 
  de afbeelding en noteer welke handeling je er mee uitvoert. 
 
Benaming:  
Vijl / Potlood / Winkelhaak / Passer / Meetlat / Figuurzaag / Spiraalboor /  
Schuurpapier / Vernis 
 
Handelingen: 
Boren / Haaksheid controleren – afschrijven / Vijlen / Schuren / Behandelen / Afschrijven / 
Meten / Zagen / Rondingen afschrijven 
 

 Benaming Handeling 

 ………………………………… ………………………………… 

 ………………………………… ………………………………… 

 ………………………………… ………………………………… 

 ………………………………… ………………………………… 

 ………………………………… ………………………………… 

 ………………………………… ………………………………… 

 ………………………………… ………………………………… 

 ………………………………… ………………………………… 

 ………………………………… ………………………………… 

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.mycolorshop.be/v33-vitrificateur-parquet&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNFrxpA8rape1MO3t57mAo2PB02DeQ&ust=1451491481239788
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEk5fKuYHKAhWBwhoKHVGsAEEQjRwIBw&url=http://www.houtbewerken-voor-dummies.com/houtbewerken-basics-schuurpapier/&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNEo6wdYT0Nyb62r4tHNQru3qll-eA&ust=1451491538894804
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis9avmuYHKAhWFXhoKHZCpANUQjRwIBw&url=http://www.feramotools.nl/contents/nl/d2917_spiraalboor-12mm.html&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNE7iznKz2lVuaNY6UuZV35ce1M3wg&ust=1451491583884830
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbief3uYHKAhWBRBoKHVM7DOgQjRwIBw&url=http://www.varo.com/7271/327578/figuurzagen/krt803001-figuurzaag-130mm.aspx&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNEwPkZB5Yfpsi62GPOBOhFjky9XMw&ust=1451491642403700
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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=0ahUKEwiY8K6luoHKAhWBPRoKHT3oA78QjRwIBw&url=http://www.hummelman.com/details.asp?code=s0676580&origin=products&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNG6axIocw0h11ZNRuta3eCVxlmKWw&ust=1451491731053690
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQiunBuoHKAhVCqxoKHa8GA5oQjRwIBw&url=http://www.totaal-gereedschap.nl/STANLEY-WINKELHAAK-45-686-/-687&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNFIMMeB8hComDukkC0GA67YErIlYw&ust=1451491782722358
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90oLkuoHKAhWHSRoKHZohAlkQjRwIBw&url=http://www.datas.nl/schrijfwaren/potloden/potloden/Potlood-bruynzeel-1605-5b-1-stuk/i/12257/&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNFFKvO0KPZjznWozxeD_XLPIwcr_Q&ust=1451491838446508
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHy7-YtoHKAhUG1RQKHaJwB6cQjRwIBw&url=https://www.gamma.nl/assortiment/gereedschap/handgereedschap/vijlen-raspen/c/gereedschap_handgereedschap_vijlen-en-raspen&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGj9K284ocMBM8ogI-CgoC_GSDRLw&ust=1451490633039076
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13. Stappenplan  

 
 
 
 
 
 
Klaarleggen van het materiaal 

Voor we starten aan het werkstuk nemen we alle gereedschappen die we nodig hebben 
klaar. Dit zal ons tijd besparen tijdens het vervaardigen van het werkstuk.  

* Vijl * Winkelhaak 
* Potlood * Passer 
* Figuurzaag * Meetlat 
* Boormachine * Spiraalboor 
* Schuurpapier * Puntslag 
 
Afschrijven en bewerken van het werkstuk 

 

 

Bepaal het midden  van je stuk plaatmateriaal door 
diagonalen te tekenen van de ene hoek naar de ander. 
 
Benodigdheden: 
- Potlood 
- Meetlat 

 

Teken een cirkel met een diameter van 64mm.  
 
Benodigdheden: 
- Meetlat 
- Passer 

 

Trek 4 lijnen elk vanuit het midden van 1 vlak. De lijnen 
trek je tot aan de cirkel in het midden.  
 
Benodigdheden: 
- Winkelhaak 
- Potlood 

We gaan de handen uit de mouwen steken.  
Volg zo goed mogelijk het stappenplan. 
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Afwerken van het werkstuk 
 
- Vijl het overige resthout weg zodat de ronding mooi is uitgewerkt. 
- Schuur de vlakken en kanten van het werkstuk op zodat er geen scherpe randen meer zijn.  
 
Behandelen van het werkstuk 
 
- Wanneer het werkstuk is opgeschuurd kan je het behandelen met vernis.   

 

Plaats op 20mm van de zijkanten op de lijn een kruisje, op 
deze plaats boor je een gat door het plaatmateriaal met 
een boordiameter van 14mm.  
 
Benodigdheden: 
- Winkelhaak 
- Potlood 
- Puntslag 

 

Plaats vanuit de buitenzijde van de cirkel op 25mm op de 
diagonalen een kruis.  
 
Benodigdheden: 
- Meetlat 
- Potlood 

 

Schrijf met de mal, die je in de hoek van het 
plaatmateriaal legt de grootste ronding van het werkstuk 
af.  
 
Benodigdheden: 
- Potlood 
- Meetlat 
- Mal 

 

Zaag de punten in met de figuurzaag. Blijf aan de 
binnenkant van de lijnen. Zaag tot in de voorgeboorde 
gaten.  
 
- Figuurzaag 
 

 

Zaag het werkstuk uit door met een figuurzaag op de 
buitenste lijnen te zagen. Blijf enkele mm van de  
buitenkant van het werkstuk.  
 
- Figuurzaag 
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14. Afwerking 

Nadat het werkstuk volledig is opgeschuurd en alle kanten gebroken zijn kunnen we het 
werkstuk gaan behandelen. We gaan het stuk behandelen met vernis. 
 
Wat is vernis? 
Vernis is een chemische stof die aangebracht wordt over een verf of materiaal om de invloed 
van het weer, licht, vocht of schimmels te verminderen.  
Vernis bestaat in vele vormen. Heden ten dage bestaat vernis meestal uit een vluchtig 
oplosmiddel en een stof die voor beschermend van de te behandelende stof dient.  
 
Toepassingsgebied 
Vernis vorm een doorzichtige, harde en waterbestendige laag op het hout. Het beschermt 
tegen vlekken, slijtage, krassen, vocht en UV-straling.  
Met een glanzende, gesatineerde of matte vernis krijgt het hout bovendien een decoratief 
aspect, natuurlijk getint of niet.  
Hoewel er ook vernis bestaat voor buiten, is hij doorgaans meer aangewezen voor 
decoratieve afwerking van meubels of houtwerk binnenshuis.  
 
Voor het aanbrengen 
Voor je de vernis gaat aanbrengen moet je ervoor zorgen dat je de tint kan uittesten in een 
lade of op de onderkant van een meubel of werkstuk. U vernis breng je aan met een 
synthetische borstel of met een kwast. Het kan ook met een doek, spons of verfspuit.  
 
Aanbrenging 
Vooraleer je de vernis kan aanbrengen moet je het oppervlak goed opschuren.  
Schuren doe je in de richting van de nerven, met behulp van een schuurblok.  
Het hout moet blank, ontvet, proper, droog en stofvrij zijn alvorens de afwerkingslaag wordt 
aangebracht.  
Breng de vernis in een dunne laag aan volgens de richting van de houtnerven. Breng een 
eerste laag aan en laat drogen. Maak vervolgens met een heel fijn schuurpapier het geheel 
terug glad om vervolgens de tweede laag aan te brengen.  
 
 

 
 

 

   
 
 

Wist je dat?  

Hoe meer lagen je aanbrengt, des te sterker u vernislaag.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirxebng4LKAhXE1RQKHU5vAMMQjRwIBw&url=http://klus-info.nl/klussen/materialen/hout-behandelen-met-olie-lak-beits-of-wax&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHBpSZZospZAsbKavceCBtpz-8dYg&ust=1451511482098536
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirxebng4LKAhXE1RQKHU5vAMMQjRwIBw&url=http://klus-info.nl/klussen/materialen/hout-behandelen-met-olie-lak-beits-of-wax&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHBpSZZospZAsbKavceCBtpz-8dYg&ust=1451511482098536
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15. Evaluatie 

Evaluatie werkbundel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema/onderdeel 
Onvoldoende Voldoende  Goed Zeergoed 

Opmerkingen 1 2 3 4 

 
 

Onderzoek materialen 

Je hebt na onderzoek van 
geen materiaal een voor- 

en nadeel gegeven. 
 

Je hebt na onderzoek van 
1 materiaal een voor- en 

nadeel gegeven. 

Je hebt na onderzoek van 
2 materialen een voor- en 

nadeel gegeven. 

Je hebt na onderzoek van 
3 materialen een voor- en 

nadeel gegeven. 
 

Leerling       

Leerkracht      

 
Een boom schetsen 

Je hebt geen boom 
geschetst en geen enkel 

deel benoemd. 

Je hebt een boom 
geschetst en 1 deel 

benoemd. 

Je hebt een boom 
geschetst en 2 delen 

benoemd. 

Je hebt een boom 
geschetst en 3 delen 

benoemd.  

Leerling      

Leerkracht      

 
Verschillen tussen loof- 

en naaldbomen. 
 

Je hebt geen enkel 
verschil gegeven. 

Je hebt 2 verschillen 
gegeven. 

Je hebt 3 verschillen 
gegeven. 

Je hebt 4 verschillen 
gegeven. 

 

Leerling      

Leerkracht      

Afvalhout 
Je hebt geen juiste 

verbinding gemaakt. 
Je hebt 1-2 juiste 

verbindingen gemaakt. 
Je hebt 3-4 juiste 

verbindingen gemaakt. 
Je hebt 5 juiste 

verbindingen gemaakt.  

Leerling      

Leerkracht      

Plaatmateriaal 
Je hebt 0 of 1 voor- en 

nadeel gegeven van 
plaatmateriaal. 

Je hebt 2 voor- en nadeel 
gegeven van 

plaatmateriaal. 

Je hebt 3 voor- en nadeel 
gegeven van 

plaatmateriaal. 

Je hebt 4 voor- en nadeel 
gegeven van 

plaatmateriaal.  

Leerling      

Leerkracht      

Tekenen 
Je hebt 0-1 juiste 

aanzichten getekend. 
Je hebt 2-3 juiste 

aanzichten getekend. 
Je hebt 4-5 juiste 

aanzichten getekend. 
Je hebt 6 juiste aanzichten 

getekend.  

Leerling      

Leerkracht      

Criteria 
Je hebt zelf geen extra 

criteria gegeven.   
Je hebt zelf een extra 

criteria gegeven.  

Leerling      

Leerkracht      
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Evaluatie attitude 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gereedschappen 

 

Je hebt geen gereedschap 
bij de juiste groep 

geplaatst. 

Je hebt 1-2 
gereedschappen bij de 
juiste groep geplaatst. 

Je hebt 3-4 
gereedschappen bij de 
juiste groep geplaatst. 

Je hebt 5 gereedschappen 
bij de juiste groep 

geplaatst.  

Leerling      

Leerkracht      

 
Stiptheid 

 

Je hebt meer dan 2 
opdrachten niet tijdig 

gemaakt en afgegeven. 

Je hebt 2 opdrachten niet 
tijdig gemaakt en 

afgegeven. 

Je hebt 1 opdracht niet 
tijdig gemaakt en 

afgegeven. 

Je opdrachten zijn steeds 
tijdig gemaakt en 

afgegeven.  

Leerling      

Leerkracht      

Veilig werken Je hebt nooit veilig 
gewerkt. 

Je hebt niet altijd veilig 
maar meestal gewerkt. 

Je hebt veilig gewerkt 
maar de leerkracht moest 

er je soms op wijzen. 

Je hebt steeds veilig 
gewerkt (veiligheidsregels 

+ PBM’s)  

Leerling      

Leerkracht      
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