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Veilig werken Je zult gereedschappen (zoals boortjes of messen) in machines gaan 

wisselen en materialen bewerken. 

 

Naast grote machines werk je ook met handgereedschap of 

draagbare elektrische gereedschappen. Verkeerd gebruik kan leiden 

tot verwondingen. Hoewel het soms onhandig is, blijven 

werkhandschoenen belangrijk. 

 

Draag in een fabriek of werkplaats altijd persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM). Welke PBM's je gebruikt hangt af van 

de werkomgeving, de soorten machines en de algemene regels. In 

het lokaal bij jou op school hangen, als het goed is, bij de deur de 

(verplichte) basisregels en de PBM's die je in de werkplaats moet 

dragen. Je herkent deze lijst aan de kleine blauwe ronde bordjes met 

symbolen daarop. Je leest daar meer over in de volgende paragraaf.  

 

Soms volstaat een overall, andere keren zijn een veiligheidshelm, 

werkschoenen, gehoorbescherming of werkhandschoenen verplicht.  

 

 
Veilig werken met elektrisch 

handgereedschap 

 

 
Veilig werken met machines 
 

  

Vraag 

 2  Wat betekent de afkorting PBM? 

 
 

 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen Als er geen deur of beschermkap op een stans- of snijmachine zit, 

dan kunnen uitgesneden delen worden weggeslingerd. Dit zijn vaak 

vrij lichte voorwerpen, maar ze kunnen scherp zijn. Je moet je 

lichaam er dus tegen beschermen. 

 

Dat doe je met persoonlijke beschermingsmiddelen of PBM. 

Bedrijven, werkplaatsen en scholen moeten van de Arbowet 

voorschrijven welke middelen je verplicht bent te dragen. 

 

 

 

 

 
EN-ISO 11611 

 

Op beschermende kleding en hulpmiddelen staan symbolen waaraan 

je kunt zien dat ze voldoen aan de eisen. Deze eisen zijn verzameld 

in verschillende normen. Dit zijn verzamelingen van Europese of 

internationale eisen waar een product aan moet voldoen. Je kunt 

bijvoorbeeld aan dit symbool hiernaast zien of kleding geschikt is om 

in te lassen. 
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Uitvoeren Vraag hulp aan de docent bij onduidelijkheden. Zet- en 

zaagmachines zijn bij ondeskundig gebruik gevaarlijk. 

Voer de werkzaamheden beschreven in het stappenplan uit. 

 

Stappenplan: 

1. Zorg voor een veilige werkomgeving. 

2. Print de werktekening uit. 

3. Teken de omtrek af. 

4. Verwijder het overtollig plaatmateriaal. 

5. Teken de zetlijnen. 

6. Zet het werkstuk. 

7. Stel alle onderdelen samen. 

8. Zorg voor een nette afwerking. 

 

Denk aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Controleer tijdig de maten van je werkstuk. 

 

 

 

Hoeken meten In deze opdracht ga je het volgende leren: 

• werken met de geodriehoek 

• het verschil tussen een scherpe en stompe hoek 

 

Zo meet je een hoek 

1. Is het een scherpe of een stompe hoek? 

2. De 0 van de geodriehoek leg je op het hoekpunt dat je wilt 

meten en de lange kant van de geodriehoek leg je langs een 

been van de hoek. Is de lijn te kort, verleng de lijn dan met een 

dun potloodlijntje. 

3. Lees het aantal graden af langs de rand van de geodriehoek op 

het punt waar het andere been loopt. 

 

 

    

Hoe meet je met een geodriehoek? 

 

 

Opdracht hoeken meten 

Bekijk het filmpje over hoeken meten met een geodriehoek. Volg het 

stappenplan en vul vervolgens de tabel hierna in. 

 

Stap 1 

Bekijk de werktekening van je gekozen dier. 

 

Stap 2 

Meet met je geodriehoek de aangegeven hoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.pie-totaal.nl/meten-met-een-geodriehoek/
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KLEIN HANDGEREEDSCHAP 

 

Handgereedschap Naast grove bewerkingen van je materiaal, zoals zagen, schuren, 

knippen en snijden zijn er veel dingen waar je klein gereedschap 

voor gebruikt. Bijvoorbeeld tangetjes en gereedschap om te meten 

en af te tekenen. 

 

 

 

Aftekenen Bij het maken van een product moet je veel meten en aftekenen. Je 

kunt hiervoor een normaal potlood en een liniaal gebruiken, maar 

natuurlijk zijn er ook speciale aftekeninstrumenten waardoor het net 

even makkelijker gaat. 

 

Timmermanspotlood 

Het timmermanspotlood is een breed potlood. Hij heeft een stevige 

punt en je kunt hem makkelijk slijpen met een stanleymes. Ook 

breekt hij minder snel dan een gewoon potlood. Superhandig! 

 
Timmermanspotlood 
 

 

 

Duimstok  
 

Duimstok 

Een duimstok is een lange opvouwbare liniaal. Elk deel is even lang, 

vaak is dit 25 cm. Na elk stuk zit een scharnier waardoor je hem 

makkelijk kunt draaien of vouwen. Het meet lekker snel en is 

makkelijk bij je te dragen. In veel werkbroeken zit een speciaal zakje 

voor een duimstok. 

 

 

 
Rolmaat 
 

Rolmaat 

Een rolmaat is een handzaam doosje waarin een meetlint zit 

opgerold. Vaak is het lint van metaal en kun je het met de knop 

bovenop makkelijk vastzetten op een bepaalde lengte. Ontspan je de 

knop, dan rolt het lint weer op. Aan het begin zit een klein haakje 

dat je bijvoorbeeld achter het begin van een plank kunt haken. Je 

kunt dan in je eentje grote stukken materiaal opmeten. Let op! 

Rolmaten hebben de neiging zich te verstoppen in een overal of 

vestzak, ruim aan het einde van de dag of les dus altijd je rolmaat op 

om hem niet kwijt te raken. 

 

  

Schuifmaat IJzeren liniaal 
 

 

Schuifmaat 

Met een schuifmaat kun je op 0,05 millimeter nauwkeurig meten. Dit 

is erg handig bij het maken van precieze werkstukken en het meten 

van verbindingen. Je kunt er de omtrek, binnenzijde en diepte van 

iets mee opmeten. Hoe je moet werken met een schuifmaat staat 

uitgelegd in de theorie Meten en maten in deel twee van deze 

cursus. 

 

IJzeren liniaal 

Een ijzeren liniaal is stevig, maar wel een beetje buigbaar (afhankelijk 

van de dikte). Een ijzeren liniaal is veel steviger dan een kunststof 

liniaal en gaat dus veel minder snel stuk. 
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Walsen Het kan gebeuren dat de plaat die je krijgt aangeleverd te dik is. Dan 

zul je hem dunner moeten maken. Of je hebt een vlakke plaat, maar 

je wilt een gebogen plaat. In beide gevallen biedt walsen uitkomst. 

 

Platen walsen 

Wil je een plaat dunner maken, dan gebruik je één of een aantal in 

serie geplaatste walsrollen. Het principe is simpel: je leidt de plaat 

tussen de walsen en hij komt er dunner uit dan dat hij er in ging. 

 

Als de plaat maar iets dunner hoeft te worden, lukt het vaak wel in 

één keer. Moet de plaat vrij veel dunner worden, dan is het 

noodzakelijk om de plaat meerdere keren door de wals te leiden. Je 

moet dan na elke keer walsen de spleet tussen de walsen aanpassen. 

Als er veel platen moeten worden gewalst, is het handiger om een 

aantal rollen in één lijn te plaatsen. 

 
Wals 
 

 

 
Het principe van het rondwalsen van een 

metalen plaat 

 

 
Rondwalsen 
 

 

Rondwalsen 

Rolbuigen of rondwalsen met een platenwals is een veel gebruikte 

techniek bij het buigen van een plaat over een grote lengte. Daarbij 

wordt de plaat door drie of vier rollen geleid. Twee rollen liggen 

daarbij in hetzelfde horizontale vlak. De derde en eventueel vierde 

rol is daarboven geplaatst, de rollen vormen een driehoek. De 

afstand tussen de rollen bepaalt de radius (ronding) van de gebogen 

plaat. 

 

Je kunt elke ronding (radius) maken, van licht gebogen tot helemaal 

rond. Om een volledige cirkel (360° of meer) te maken, moet de 

plaat wel groot genoeg zijn. Je kunt vloeiende overgangen van vlakke 

naar gebogen delen maken. De grootte van de wals bepaalt hoe ver 

je kunt gaan. 

 

Rondwalsen is een geschikte techniek voor het maken van 

bijvoorbeeld silo’s, ketels en tanks. Maar je kunt er ook bijzondere 

vormen mee maken. Voorbeelden zijn conussen, verloopstukken, 

kolombeplatingen en bochtsegmenten. Je kunt er volle platen mee 

buigen, maar ook geperforeerde platen. Denk bijvoorbeeld aan de 

uitlaatpijpen op Amerikaanse vrachtwagens. 

 

Er zijn meerdere soorten walsmachines, zoals elektrische 

walsmachines. Misschien kom je die een keer tegen tijdens een 

(snuffel)stage. Bij jou op school is er waarschijnlijk een wals die je 

met de hand bedient. 

 

 

 

Veiligheid 

Ook hier geldt weer: denk aan je veiligheid. Kom niet met je vingers 

tussen plaat en rollen en pas op voor de plaat die omhoog zwenkt. 

En als je lang haar hebt, draag je een elastiekje of petje. 
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De Europese projectiemethode De Europese projectiemethode is net iets anders dan de 

Amerikaanse projectiemethode. In plaats dat je een doos over het 

isometrische voorwerp heen zet, zet je een doos om het voorwerp 

heen. 

 

Je tekent met de Europese projectiemethode aan de binnenkant van 

de doos. 

 

 

Uitslag berekenen plaat en buis Je weet nu hoe je een uitslag moet maken van een vorm of ontwerp. 

Hierbij heb je geen rekening gehouden met de dikte van de plaat of 

de buis. Een buis en een plaat rekken en stuiken. Dit rekken en 

stuiken heeft invloed op de lengte van het materiaal dat je nodig 

hebt. In de afbeelding hiernaast zie je dat de buitenkant van de 

bocht wordt uitgerekt. Dit is rekken, het materiaal wordt langer. De 

binnenkant van de bocht wordt juist samengedrukt. Dit heet stuiken. 

 

De meeste CAD-programma's rekenen al voor jou uit hoeveel extra 

materiaal je nodig hebt om een hoek te kunnen buigen. Als je met de 

hand een werktekening maakt moet je dit zelf uitrekenen. 

 

Om een uitslag te berekenen van een dikke plaat of buis moet je de 

neutrale lijn vinden. De neutrale lijn is de lijn in de plaat of buis waar 

geen rek en stuik zijn. Deze lijn gebruik je voor het uitrekenen van de 

uitslag en het uitrekenen van de lengte van de plaat of buis.  

 

Waar de neutrale lijn precies ligt hoef je niet uit te rekenen. In deze 

uitleg mag je er van uit gaan dat de neutrale lijn in het midden ligt. 

Je rekent voor elke bocht één keer extra de plaat- of buisdikte in de 

plaatuitslag. 

 

  


