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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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AFTEKENLIJST 

AFTEKENLIJST 
 

Booglasprocessen In de onderstaande lijst staan de eindtermen. Aan de hand van deze 

onderwerpen kun je nagaan of je begrijpt wat je doet. Check alle 

onderwerpen voor jezelf. De docent zal een steekproef nemen van 

een aantal onderwerpen om te controleren of je de eindtermen 

beheerst. 
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P3 T-STUK MAKEN 
 

Oriëntatie Je gaat nu een T-stuk maken. Het doel is dat je leert twee 

onderdelen tegen elkaar te lassen. 

 

 

 

Opdracht T-stuk maken 

 

 

Voorbereiden Wat heb je nodig? 

• Theorie – hoofdstukken over lassen 

• Kraspen 

• Maatlat 

• Plaat 

• Krijt 

• Tekening 

• Veiligheidsbril 

 

 

 

Opdrachten • Teken de horizontale plaat af op de plaats waar de 

dwarsplaat moet komen. Om de lijn beter te zien terwijl je 

aan het lassen bent, trek je de lijn met een stuk krijt over. 

• Vraag of de docent samen met jou het lasapparaat kan 

instellen. 

• Zet de verticale plaat met klemmen vast. 

• Aan de voorzijde las je de plaatdelen met een binnenhoek 

lasverbinding aan elkaar. 

• Aan de achterzijde herhaal je deze stap. 

• Werk de las netjes af. Bik de spetters weg met hamer en 

beitel (denk aan je veiligheidsbril). Gebruik hierna een 

staalborstel. 

• Laat je werkstuk beoordelen door je docent. 
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BEROEPSTAAK 

BMBE-LASSEN 
 

Beroepstaak - dit ga je doen In de zomervakantie ga je een workshop lassen geven aan kinderen 
van twaalf jaar. Je moet aan hen uitleggen hoe lassen in zijn werk 
gaat. Dit doe je met een kort filmpje. 
 

Je maakt dit filmpje met z'n tweeën. Bekijk hieronder aan welke 
voorwaarden het filmpje moet voldoen. Je kunt voor elke 
voorwaarde één punt verdienen: 
 

1. Je legt uit hoe lassen werkt. 

2. Je vertelt iets over veiligheid. 

3. Je demonstreert hoe lassen gaat. 

4. Je vertelt welke materialen je nodig hebt. 

5. Je vertelt iets over de kosten van lasapparaat en elektroden. 

6. Je legt uit welk werkstukje de kinderen gaan maken. 

7. De film is niet langer dan drie minuten. 

8. Je gebuikt de juiste technische woorden. 

9. Je bent goed verstaanbaar. 

10. Een kind van tien jaar kan dit filmpje volgen en weet na het 

kijken van jouw film hoe je moet MKE-lassen onder 

begeleiding. 

 

Dit heb je nodig: 

• Kraspen 

• Maatlat 

• Plaat 

• Krijt 

• Potlood 

• Papier 

• Liniaal 

• Klemmen 

• Hamer 

• Beitel 

• Staalborstel 

• Lasapparaat 

• Veiligheidsbril 

• Elektroden 

• Filmscript 

• Camera of smartphone 

• Computer 

 

 
Maak een film van een laswerkstuk 
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VEILIG WERKEN 
 

Veiligheidsmaatregelen Metalen smelten pas bij hoge tot zeer hoge temperaturen. Dit 

betekent dat het risico op verbranden erg groot is. Je kunt 

brandwonden oplopen door bijvoorbeeld de lasspatten die 

rondvliegen. Je moet jezelf dus goed beschermen. Hiervoor gebruik 

je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

 

In dit hoofdstuk leer je hoe je veilig kunt werken tijdens het lassen. 

We behandelen de volgende onderwerpen: 

• veiligheidskleding 

• bescherming van de ogen 

• gehoorbescherming 

• adembescherming 

• elektrisch systeem 

• veilige omgeving 

 

 
Een lasser moet zichzelf goed beschermen 

tijdens het lassen 
 

 Vraag 

 3  Wat betekent PBM? 

 

 
 

 

 
PBM De afkorting PBM staat voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit 

zijn middelen die worden gebruikt om je te beschermen bij het 

uitvoeren van je werkzaamheden. 

 

Voorbeelden van PBM zijn: 

• overall 

• veiligheidsschoenen 

• veiligheidsbril 

• laskap 

• gehoorbescherming 

• valbescherming 

• adembescherming 

 

 
Een laskap beschermt de ogen tegen het felle 

licht en voorkomt dat je lasogen krijgt (bron: 

U.S. Department of Defense Current Photos 

[Public domain]) 
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Veiligheidsschoenen beschermen je voeten 

(bron: US Airforce) 
 

Draag tijdens het lassen altijd veiligheidsschoenen of -laarzen. 

Lasspatten kunnen op, of zelfs in je schoenen komen. 

Veiligheidsschoenen hebben stalen neuzen en een stalen zool. 

Hierdoor zijn je tenen beschermd tegen stoten en vallende 

voorwerpen. De stalen zolen beschermen tegen scherpe 

uitsteeksels. Daarnaast hebben ze een antislipprofiel dat ervoor 

zorgt dat je niet zo snel uitglijdt. 

 

 
Lassen zonder handschoenen? Zo moet het 

dus niet! 

 
 

 

 

 

Vraag 

6  Waarom is speciale werkkleding zo belangrijk? 

 

 

 
 

 

 

Bescherming van de ogen Tijdens het lassen is het belangrijks dat je je ogen beschermt tegen 

het felle booglicht. Wie onvoldoende is beschermd, of last met een 

lasbril of laskap waar een scheur in zit, riskeert lasogen. Aan een 

lasoog is weinig te zien. Soms is het oogwit wat rood gekleurd 

doordat de vaten zijn verwijd. 

 

Een lasoog is heel pijnlijk en je kunt licht meestal slecht verdragen. Je 

hebt het gevoel dat de ogen weinig vocht meer hebben. Iedere keer 

dat je knippert, krijg je een schurend gevoel en dat doet pijn. Ook 

het bewegen van de oogbol, als je een andere kant opkijkt, is erg 

pijnlijk. 

 

Meestal genezen lasogen vanzelf in één of twee dagen. Je kunt 

eventueel eenmalig pijnstillende oogdruppels gebruiken. Iemand 

met lasogen blijft het liefst in het donker liggen. 

 

Een veiligheidsbril geeft bescherming tegen lasspatten. Bij autogeen 

lassen en snijden (met acetyleen en zuurstof) is een speciale lasbril 

voldoende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hier zie je de laskappen, maar ook een 

lashelm. Deze zijn er in allerlei soorten en 

maten 
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De stand waarin een lasnaad wordt gelast noemen we een 

lasposities. De lasposities hebben een internationaal vastgelegde 

code. Hier zie je een aantal codes. PA staat bijvoorbeeld voor een 

las onder de hand. Bij PB las je schuin onder de hand. In deze 

afbeeldingen zie je de belangrijkste posities. 

 
De verschillende lasposities (bron: NIL - Nederlands Instituut voor Lastechniek) 

 

 Je kunt de volgende lasposities tegenkomen: 

- PA: lassen onder de hand 

- PB: lassen schuin onder de hand 

- PC: uit de zij lassen 

- PD: schuin boven het hoofd lassen 

- PE: boven het hoofd lassen 

- PF: verticaal opgaand lassen 

- PG: verticaal neergaand lassen 

- PH: horizontale pijp in vaste opstelling opgaand lassen 

- PJ: horizontale pijp in vaste opstelling neergaand lassen 

- PK: pijp rondom lassen 

- H-L045: pijp onder 45˚ opgaand lassen 

- J-L045: pijp onder 45˚ neergaand lassen 

 

Tijdens het lassen kun je verschillende lichaamshoudingen 

aannemen. Probeer altijd te lassen onder de hand. Positie PA is het 

minst vermoeiend en de kans op lasfouten is het kleinst. Je 

werkstuk ligt op de werkbank en de elektrode staat verticaal. Als 

het niet lukt om in positie PA te lassen, zet dan het werkstuk in een 

andere stand. Als dat niet lukt moet je in een andere positie lassen. 


