
D
ICT
Deel: 1a-1b-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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PO1 ONTWERPEN COMPUTERKAST 

OPDRACHT 

 

De opdracht  Je gaat een deel van een computerkast (behuizing) in een CAD-

programma ontwerpen. 

 

Wil je een goede computerkast ontwerpen? Dan moet je alle 

onderdelen in een computerkast kennen. Je ontwerpt dus je eigen 

computeronderdelen in een CAD-programma. De onderdelen bouw 

je op een later moment in. 

 

Je moet ook weten waar de onderdelen in de computerkast voor 

dienen. In de volgende theorie kom je dit allemaal te weten. Werk 

de hele theorie door, zodat je goed voorbereid bent op het bouwen 

van een pc. 

 

In de praktijk ga je ook leren een product te maken en te verbeteren. 

Dus je gaat lekker met je handen aan het werk. 

 
Personal computer 
 

 

 

Wat moet je kennen en kunnen? Je wordt beoordeeld op de volgende eindtermen: 

• het ontwerpen en printen van een 2D-ontwerp 

• het ontwerpen en printen van een 3D-ontwerp 

• het maken en of verbeteren van een product 

• het herkennen en benoemen van computer componenten 

 
Kennen en kunnen 
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THEORIE ONTWERPEN 

HET ONTWERPPROCES 

 

Ontwerpen Elk product is ooit ontworpen. Een product is het eindresultaat dat jij 

in de winkel of online kunt kopen. Melk is een product. Hoe je melk 

verwerkt is al lang geleden uitgevonden. De verpakking van melk 

verandert wel elke paar jaar. Dit geldt voor de meeste verpakkingen. 

In de afbeelding zie je hoe de verpakking van Wicky pakjes is 

veranderd door de jaren heen. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden bij het ontwerpen van een 

product: 

• Je ontwerpt een verpakking of manier van presenteren. 

• Je ontwerpt een nieuwe versie van een product dat al bestaat, 

bijvoorbeeld een stoel of een beker. 

• Je ontwerpt een compleet nieuw product dat nog nooit eerder is 

gemaakt. Bijvoorbeeld een pons om blaadjes van een 

kamerplant in een bepaalde vorm te stansen zonder dat de 

blaadjes dood gaan. (Dat bestaat vast niet, toch?) 

 

In deze theorie leer je hoe je een product ontwerpt volgens het 

ontwerpproces. Een ontwerpproces bestaat uit de volgende 

stappen: 

1. brainstormen 

2. research 

3. schetsen 

4. planning en voorbereiding 

5. prototypen 

6. presenteren en evalueren 

 
Wicky verpakkingen door de jaren heen 
 

 

 

Brainstormen Soms is het moeilijk om een goed idee te verzinnen. Iets wat je 

daarbij kan helpen is brainstormen. 

 

Brainstormen is een manier om op nieuwe ideeën te komen. Je kunt 

alleen brainstormen of in een groepje. Een makkelijke manier om 

snel op nieuwe ideeën te komen, is het maken van een woordspin. 

 

Eerst bedenk je een vraag of een thema waar je nieuwe ideeën bij 

wilt verzinnen. Dit zet je in het midden van een vel papier. Daarna 

schrijf je alles op waar je aan denkt bij deze vraag of dit onderwerp. 

 

Het belangrijkste van brainstormen is dat je alles mag bedenken. 

Verzin de meest rare ideeën. Hierdoor kijk je buiten je normale 

blikveld en krijg je meer originele ideeën. Door samen met anderen 

een woordspin te maken of te brainstormen kun je inhaken op 

elkaars ideeën. Hierdoor is de uitkomst vaak nog verrassender en 

origineler. 

 
Woordspin 
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TEKENEN EN AANZICHTEN 

 

Tekening lezen Om producten (volgens de juiste maten) te kunnen maken, moet je 

tekeningen kunnen lezen en maken. Dit is stap 3 in het 

ontwerpproces. Aan de hand van tekeningen en schetsen kun je 

namelijk een planning, materiaalstaat en uiteindelijk het product 

maken. In dit hoofdstuk leer je de basis van tekeninglezen en welke 

tekeningen er bestaan. 

 

Op de tekening staan de maten van het product. Er zijn wereldwijd 

afspraken gemaakt over hoe je gegevens vastlegt op een tekening. 

Op deze manier kan het product overal ter wereld gemaakt worden. 

 
 

Werktekening van een smartphone 
 

 Vraag 

 5  In de afbeelding zie je een voorbeeld van een tekening. Van 

welk product is dit een tekening? 

 
 

 

 

Soorten tekeningen In de techniek worden verschillende tekeningen gebruikt: 

• Werktekening: op een werktekening kun je aflezen wat de 

maten van je product zijn. 

• Installatietekening: een loodgieter of elektricien kan hiervan 

aflezen waar er onderdelen geplaatst moeten worden en in 

welke ruimte. 

• Montagetekening: hiervan kun je aflezen in welke volgorde en 

op welke plaats iets gemonteerd moet worden. Een 

montagetekening is vaak een exploded-viewtekening. Het 

ontwerp is uit elkaar gehaald en staat achter of naast elkaar. Zo 

begrijp je makkelijker hoe het ontwerp in elkaar zit. 

 

 

 

Montagetekening 
 

 

 

Installatietekening 
 



 

D&P-TOTAAL ICT (PM3) DEEL 1A 

17 

 

De Europese projectiemethode De Europese projectiemethode is net iets anders dan de 

Amerikaanse projectiemethode. Je zet nu geen denkbeeldige doos 

over het isometrische voorwerp heen. Je plaatst de doos achter het 

voorwerp. 

 

Je tekent met de Europese projectiemethode aan de binnenkant van 

de doos. 

 

 

 

Hulplijnen en soorten papier Om een isometrische tekening om te zetten naar een tekening met 

verschillende aanzichten kun je isometrisch papier en ruitjespapier 

gebruiken. 

 

Isometrisch papier bestaat uit kleine driehoekjes waardoor er alleen 

maar lijnen van 30° zijn om op te tekenen. Alle horizontale lijnen 

teken je dus op 30°, alle verticale lijnen teken je loodrecht verticaal. 

 

De zijden van de driehoekjes zijn 5 mm lang. Tel de driehoekjes op 

het isometrische papier, vervolgens kun je op ruitjespapier de 

tekening uittekenen. Het aantal driehoekjes staat gelijk aan het 

aantal vierkantjes. 
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DOORSNEDES EN VORMEN 
 

Ruimtelijke vormen In bijna alle voorwerpen kun je ruimtelijke figuren herkennen. Een 

ruimtelijke figuur heeft hoogte, breedte en diepte.  

 

 
Links zie je een 2D tekening van een vaas. 

Rechts zie je dezelfde tekening in 3D. Op de 

rechtertekening zie je niet alleen de hoogte en 

breedte, maar ook dat de vaas diepte heeft 

 

Voorbeelden van ruimtelijke figuren zijn de kubus, piramide, kegel, 

cilinder en bal.  

 

Als je deze basisfiguren kunt herkennen in voorwerpen kun je heel 

gemakkelijk zelf voorwerpen namaken of verzinnen.  

 

 
X-, Y-, Z-assen. Een ruimtelijke figuur heeft 

een hoogte (Y), breedte (X) en diepte (Z) 
 

 
Kubus, piramide, kegel, bol en cilinder 
 

  

Er zijn enkelvoudige en samengestelde vormen. Een piramide is een 

... nou ja, piramidevorm. Een wc-rol is een cilinder en een laptop 

bestaat uit twee platte kubussen of balken met afgeronde hoeken. 

Dit zijn enkelvoudige vormen. 

 

Door aan een ruimtelijke figuur een ander figuur toe te voegen of er 

een stuk uit te halen kun je bijna alles opbouwen. Heb jij vroeger 

gespeeld met een blokkendoos of LEGO? Dat is eigenlijk hetzelfde 

idee. 

 

 

 

 

 

 

 

 


