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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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VERBINDINGEN 
 

Wat is een verbinding? Verbinding komt van het woord verbinden: aan elkaar maken. Om 

twee stukken van een ontwerp aan elkaar te maken zijn er veel 

verbindingsmogelijkheden. De manier van verbinden verschilt per 

materiaal. Metaal kun je lassen, hout natuurlijk niet.  

 

Er zijn verbindingen die je weer los kunt maken. Bijvoorbeeld 

wanneer iets met schroeven aan elkaar zit. Gelijmde of gelaste 

onderdelen zijn een stuk lastiger om los te krijgen.  

 

Een losneembare verbinding is een verbinding die je weer los kunt 

halen. Een vaste verbinding is een verbinding die niet bedoeld is om 

los te halen.  

 

 

 

Soorten verbindingen Een verbinding is bedoelt om twee stukken aan elkaar te maken. 

Welke verbinding je kiest ligt nog aan veel meer dingen. 

Bijvoorbeeld:  

• Moeten de stukken nog uit elkaar gehaald kunnen worden?  

• Mag de verbinding zichtbaar zijn? Denk aan een zwevende plank 

waarbij de verbinding niet zichtbaar mag zijn. Of een industriële 

lamp waarbij de verbindingen bij het design horen. 

• Moet er nog speling tussen de verschillende stukken zitten? 

Hout krimpt en zet uit bij temperatuurverschillen. Houd je geen 

rekening met deze speling in het ontwerp van trainrails dan kan 

de trein er niet meer overheen rijden als het uitzet. 

• Hoe makkelijk moet de verbinding te maken zijn? Denk maar 

aan alles van Ikea: dit is standaard met inbus zodat iedereen het 

in elkaar kan zetten.  

• Hoe stevig moet de verbinding zijn? Een verbinding van een 

frame van een fiets moet sterker zijn dan een fotolijstje van 

kunststof.  

• Hoe duur is een verbinding? Iemand supernetjes laten lassen is 

duurder dan iets aan elkaar schroeven met moeren en bouten.  

 

Deze punten kan je meenemen in het kiezen van een verbinding bij 

jouw ontwerp.  

 
De verbindingen in deze lamp zijn onderdeel 

van het ontwerp 

 

 
In dit ontwerp moeten de verbindingen juist 

niet zichtbaar zijn 
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Soorten lijm 
 

Er bestaan ook verschillende soorten tweecomponentenlijm. Deze 

zijn zeer vochtbestendig en sterk. 

 

Tweecomponentenlijm hardt uit door een chemische reactie die 

ontstaat als de twee lijmdelen gemengd worden. Kijk dus goed uit 

met het openen en mengen van je lijm. Zorg dat je de tube of het 

blik niet besmet met het andere deel van de lijm. 

 

 

Schroeven Er zijn verschillende soorten schroeven. De grootste verschillen 

tussen schroeven zijn de maat en de soort kop. De meest gebruikte 

kop is de sterschroefkop.  

 

Bij hardhout en/of dikkere schroeven kun je het best eerst een 

gaatje boren. Dit doe je met een dunner boortje dan de schroef zelf. 

Hiermee voorkom je dat het hout splitst.  

 

Op het doosje van de schroef staat de  

breedte × lengte (b × l) 
 

 
Van links naar rechts: kruiskop, gleufkop en 

inbus  
 

 

 

Bouten en moeren Je kunt houten onderdelen verbinden met bouten  en moeren. 

 

Een bout is een metalen staafje met een kop  en schroefdraad. Het 

schroefdraad loopt in een spiraal  rondom de bout. De kop is 

zeskantig. 

 

Je boort eerst een gat door de onderdelen. Daarna doe je de bout in 

het gat. De bout steekt aan één kant uit het gat. 

 

Op het deel dat uitsteekt draai je een  moer. Een moer is een 

metalen ring met een gat. In het gat zit schroefdraad. Dit zorgt 

ervoor dat de moer steeds verder op de bout draait. 

 

Met een steeksleutel  of een ringsleutel  draai je de moer vast. 

Daardoor worden de metalen onderdelen tegen elkaar vastgeklemd. 

 

 

 

 

 

 

 
Je ziet hier bouten en vleugelmoeren op een 

bloemenpers. Met de vleugels draai je de 

bouten gemakkelijk open en dicht. Hierdoor 

heb je geen sleutels nodig 
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Sphaleriet, mineraal waar zink van gemaakt is 
 

Non-ferrometalen hebben een andere hoofdgrondstof dan ijzer, 

bijvoorbeeld koper of aluminium. Deze metalen zijn erg licht, maar 

minder sterk dan staal. Er worden vliegtuigen, munten of 

frisdrankblikjes van gemaakt. 

 

 

 

 
Goud 
 

 

Edelmetalen zijn erg mooi om te zien. Een edelmetaal corrodeert 

niet of nauwelijks. Goud en platina zijn edelmetalen. Zilver is al iets 

minder edel omdat het na verloop van tijd zwart wordt. Door zilver 

te poetsen krijgt het weer een mooie glans. Edelmetalen zijn erg 

duur, want ze zijn moeilijk te vinden. Er worden vaak sieraden van 

gemaakt. 

 

Je kunt de eigenschappen van metalen verbeteren. Dat doe je door 

er andere grondstoffen bij te mengen. Dat heet legeren. Als je 

bijvoorbeeld staal legeert met chroom en nikkel, krijg je roestvast 

staal. 

 

 

Metaal en milieu Metaal kan opnieuw gebruikt worden. Gooi het daarom niet in de 

prullenbak. Geef het af bij een milieustraat. 

 

 Oude auto's worden naar de autosloperij gebracht. De auto wordt 

uit elkaar gehaald. Het metaal gaat terug naar de metaalfabriek. 

Daar wordt het metaal samengevoegd met erts. Er wordt nieuw 

metaal van gemaakt.  

 

Het opnieuw gebruiken van oud metaal heet recyclen. Metaal 

recyclen is goed voor het milieu. Het kost minder energie dan nieuw 

metaal maken. 

 

  

Vraag 

 3  Waarom is recyclen beter voor het milieu? 
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Soldeerbout en stappenplan Er zijn verschillende soorten soldeerbouten en punten die je erop 

kan zetten. Voor een heel fijne verbinding neem je een kleine punt. 

Voor een grovere verbinding gebruik je een grotere punt. 

 

In jouw ontwerp kun je bijvoorbeeld draad aan elkaar solderen. 

Soldeerverbindingen zijn niet enorm sterk. Wanneer je een vorm 

maakt vanuit draad is het belangrijk dat je de verbinding niet op een 

zwak punt maakt. Een voorbeeld: 

 

 

 
Bij een vierkant of kubus staat er meer spanning op de hoeken dan 

op een rib. Bijvoorbeeld omdat de kubus op de hoek leunt of omdat 

het draad niet helemaal goed gebogen is waardoor het de neiging 

heeft om weer uit elkaar te staan. Buig het draad met een tangetje, 

zoals een rondbektang, en soldeer de onderdelen aan elkaar. Het 

draad moet op zo'n manier gebogen zijn dat je de twee onderdelen 

niet tegen elkaar hoeft te duwen om ze te verbinden. 

 

Stappenplan 

1. Buig het materiaal of leg de verschillende stukken op je 

werkblad en plak het vast met een schilderstape. Of gebruik 

bijvoorbeeld een derde handje of een bankschroef om je 

werkstuk in te zetten. 

2. Smeer wat vloeimiddel op de verbinding die je wilt solderen. 

3. Verwarm het materiaal een paar seconden met de soldeerbout. 

4. Houd het tin vóór de punt van de soldeerbout op het 

verwarmde materiaal. Het soldeer vloeit nu mooi tussen de 

materialen. 

 

Let op! Een soldeerbout is misschien minder heet dan lassen maar je 

kan je er goed aan branden. Gebruik een standaard voor de bout zelf 

en raak het materiaal niet met je blote handen aan vlakbij de plek 

waar je aan het solderen bent. Metaal geleidt dus kun je je lelijk 

branden. 
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MATERIAAL ZAGEN 
 

Typen zagen De zaag is een van de bekendste gereedschappen voor het bewerken 

van metaal, hout en kunststof.  

 

 

Voor een goed resultaat moet je de juiste machine, zaagsnelheid en 

zaagblad kiezen. Voor het zaagblad is met name de dikte van het 

werkstuk belangrijk. Hierover staat veel informatie bij de theorie 

over hout zagen. In werkplaatsen en fabrieken wordt voor plaatwerk 

vaak een cirkelzaag of decoupeerzaag gebruikt. 

 

Voor precies werk gebruik je een handzaagje. 

 

Zagen kan wel een tijdrovend proces zijn. Na het zagen moet je 

meestal het materiaal nog nabewerken. Hout splintert en dan moet 

je het schuren. Ook kunststof schuur je op de zaagsnede op, waarbij 

je het oppervlakte niet raakt, anders ontstaan er beschadigingen. 

Gezaagde metalen plaat is scherp, dus gebruik werkhandschoenen 

en ontbraam de randen.  

 
Een cirkelzaag bewerkt een aluminium profiel 
 

 

 

Handzaag Naast de machines is de handzaag een goed (en voordeliger) 

alternatief voor de kleinere klussen. De handzaag heeft over het 

algemeen niet dezelfde controle en strakke zaagsnede als machines. 

Maar het is wel een goede oplossing als de accu leeg is of als er geen 

stroom is op de plek van de klus. 

 

 

Decoupeerzaag Decoupeerzagen zijn echte alleskunners. Afhankelijk van het 

zaagblad is de zaag bijna voor elk materiaal te gebruiken. Een ander 

groot voordeel van de decoupeerzaag is dat er makkelijk ronde 

hoeken mee gezaagd kunnen worden. Nadeel is dan weer dat het 

oppervlak altijd plat moet zijn om de zaag op te laten rusten. 

 

De decoupeerzaag is met name geschikt voor bijvoorbeeld: 

• laminaat 

• uitzagen van figuren uit bijvoorbeeld mdf 

 

 

  


