
D
DRINKWATER EN SANITAIR
Deel: 1-2-3-4

© MK Publishing 
Da Vincilaan 11, 6716 WC Ede
e-mail: info@mkpublishing.nl
www.mkpublishing.nl

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

 



 

D&P-TOTAAL DRINKWATER EN SANITAIR (PM4) DEEL 1 

3 

INHOUD 

 

INLEIDING ........................................................................................................................................................................ 4 

TOILETRUIMTE AANLEGGEN ....................................................................................................................................... 4 

EEN DIGITALE POSTER ONTWERPEN EN EEN FILM MAKEN ........................................................................................ 5 

ORIËNTATIE ..................................................................................................................................................................... 6 

DE WEG VAN WATER .................................................................................................................................................. 6 

DRINKWATER EN SANITAIR ....................................................................................................................................... 11 

GEREEDSCHAP VOOR SANITAIRE INSTALLATIES ....................................................................................................... 16 

VOORBEREIDEN OP HET WERKEN IN EEN TOILETRUIMTE ............................................................................................ 17 

KOPEREN LEIDING ..................................................................................................................................................... 17 

OEFENOPDRACHTEN ................................................................................................................................................. 27 

VOORBEREIDEN OP HET FILMEN VAN EEN HANDELING ............................................................................................... 28 

DE FILM ..................................................................................................................................................................... 28 

PRAKTIJKOPDRACHT TOILETRUIMTE AANLEGGEN ....................................................................................................... 31 

OPDRACHTOMSCHRIJVING ....................................................................................................................................... 31 

AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN ........................................................................................................................ 35 

WASTAFEL OF FONTEIN ............................................................................................................................................ 37 

FONTEIN MONTEREN ................................................................................................................................................ 39 

CLOSETPOT ................................................................................................................................................................ 40 

CLOSETPOT PLAATSEN .............................................................................................................................................. 49 

DE OPDRACHT ........................................................................................................................................................... 50 

EEN CAMERA GEBRUIKEN ......................................................................................................................................... 51 

BEELDMATERIAAL ..................................................................................................................................................... 57 

DRAAIBOEK ............................................................................................................................................................... 59 

SCRIPT ....................................................................................................................................................................... 63 

STORYBOARD ............................................................................................................................................................ 65 

MONTEREN ............................................................................................................................................................... 66 

MATERIALEN TOILETRUIMTE ........................................................................................................................................ 67 

MATERIALENLIJST MAKEN ........................................................................................................................................ 67 

EVALUATIE .................................................................................................................................................................... 68 

CHECKLIST ................................................................................................................................................................. 68 

 

 

  



 

D&P-TOTAAL DRINKWATER EN SANITAIR (PM4) DEEL 1 

5 

EEN DIGITALE POSTER ONTWERPEN EN EEN FILM MAKEN 

 

Een digitale poster ontwerpen en  

filmen 

Naast dat je technisch bezig bent met sanitair ga je ook leren hoe je 

een handeling die je uitvoert kan filmen en monteren. Je leert een 

website bouwen en een app maken. 

 

Mocht je namelijk een eigen bedrijf willen beginnen in het aanleggen 

van sanitair, dan krijg je met al deze onderdelen te maken. 

 

Ook leer je een digitale poster ontwerpen die je nodig kan hebben 

tijdens je werkzaamheden.  

 

Deze opdrachten en handelingen horen allemaal bij je 

profielmodule.  

 
Een poster met een boodschap 
 

 

 

Kennen en kunnen Voorkennis is niet nodig bij dit keuzevak. 

 

Je voert de volgende taken uit: 

• een filmcamera bedienen 

• gefilmde opnames monteren 

• kennis opdoen om alle taken uit te kunnen voeren 

• informatie verwerken en deze vormgeven in een digitale poster 

of lay-out 

 
Kennen en kunnen 
 

 

 

Praktijkopdracht De cursus bestaat uit drie delen met elk een nieuwe 

praktijkopdracht. 

 

In dit eerste deel ga je een toiletruimte aanleggen met een closetpot 

en fontein. Daarbij leer je een waarschuwingsbord maken en ga je 

handelingen die je uitvoert tijdens het installeren van een closetpot 

filmen en monteren. 
 

Aan de slag 
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DRINKWATER EN SANITAIR 

 

Toestellen sanitair  Elk gebouw dat is aangesloten op het waternet, heeft verschillende 

sanitaire toestellen (lozingstoestellen) die afvalwater op het riool 

lozen. In de volgende indeling zie je welk sanitair toestel bij welke 

activiteit in een woning hoort. 

 

 
Sanitair aansluiten 

 
 

Persoonlijke verzorging Sanitair toestel 

Wassen en tanden poetsen Wastafel 

Handen wassen in een toiletruimte Wastafel of fontein 

Douchen Douche 

Baden Ligbad 

Urineren Closetpot 

Keuken Sanitair toestel 

Maaltijd koken Gootsteen 

Vaat wassen Gootsteen of vaatwasmachine 

Huishouden Sanitair toestel 

Kleding wassen Wasmachine 
 

 

 
Wasmachine met slang op de toeleiding 
 

 

Sanitair toestellen kun je van verschillende materialen maken. 

Wastafels en closets worden vaak van kristalporselein gemaakt. 

Kristalporselein heeft een harde glazuurlaag, kan tegen heet water 

en is goed schoon te maken. 

 

Sommige sanitair toestellen zijn gemaakt van roestvast staal en 

worden bijvoorbeeld gebruikt in politiecellen. Ze zijn bijna 

onverwoestbaar, maar wel erg duur. 

 

Luxe ligbaden en douchebakken worden gemaakt van kunststof. 

Kunststof is een goede isolator waardoor het water langer warm 

blijft. 

  

Vraag 

 11  Welke sanitaire toestellen horen bij persoonlijke verzorging? 

 

 
 

 

 

Wastafel  Wastafels vind je in elke woning en in meerdere vertrekken. 

Natuurlijk in de badkamer en soms ook in de slaapkamer of 

toiletruimte. Een wastafel is voorzien van een koud drinkwaterkraan 

en een mengkraan voor warm water. 
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GEREEDSCHAP VOOR SANITAIRE INSTALLATIES 

 

Handgereedschappen  Bij het uitvoeren van de oefenopdrachten en de praktijkopdracht 

gebruik je verschillende gereedschappen. 

 

Een aantal van deze gereedschappen ken je misschien al: 

• duimstok 

• waterpas 

• boormachine 

• steenboor 

• soldeerbranderset 

 

 

Gereedschappen om buis te 

bewerken     

 

  
Buizensnijder 
 

Juniorzaag 
 

 

 

 

 

Kunststofzaag 
 

Metaalzaag 
 

 

 

 

 
Buigijzer 
 

Duimstok metaal 
  

  

Vraag 

 19  Welk gereedschap is speciaal voor een sanitair installateur? 
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PRAKTIJKOPDRACHT TOILETRUIMTE AANLEGGEN 

OPDRACHTOMSCHRIJVING 

 

Toiletruimte aanleggen In deze praktijkopdracht leg je een toiletruimte aan met behulp van 

verschillende werktekeningen. Je monteert een fontein met 

koudwaterkraan en een toilet met waterreservoir. Je leert koperen 

waterleidingen en kunststof afvoerleidingen te bewerken en aan te 

leggen. 

 

Naast dat je een volledige toiletruimte aan gaat leggen, ga je twee 

handelingen filmen tijdens de aanleg van de closetpot. Deze film ga 

je uiteindelijk monteren aan de hand van een aantal eisen die je 

krijgt.  

 

 

 
Toilet 
 

 

 
Fontein 
 

 

 

Plan van aanpak  Om een praktijkopdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, maak je 

een plan van aanpak. In een plan van aanpak beschrijf je de opdracht 

op een heldere manier. Je maakt ook een duidelijk overzicht van de 

taken die je gaat uitvoeren. 

 

Werk je samen met anderen aan een opdracht? Schrijf dan samen 

een plan van aanpak zodat het duidelijk is hoe de taken verdeeld 

zijn. 
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AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN 

 

Een poster of waarschuwingsbord  
 

 
Een poster maak je om een boodschap 

bekend te maken 
 

Voor het maken van een poster of waarschuwingsbord moet je 

rekening houden met de volgende onderdelen: 

 

Boodschap 

Welke informatie wil je geven of tot welke actie wil je diegene voor 

wie de poster bedoeld is overhalen? 

 

Doelgroep 

Groep personen die op basis van één of meerdere gezamenlijke 

kenmerken tot een groep gerekend worden. 

 

Lettertype 

Een lettertype maakt jouw poster. Een lettertype is in te delen in drie 

soorten: 

• de schreefloze lettertypen zoals Helvetica, Arial, Tahoma en 

Verdana (goed te lezen van veraf); 

• de lettertypen met schreef zoals Times en Times New Roman 

(geeft uitstraling); 

• de sierletters (geeft uitstraling). 

 

Om een bepaald lettertype voor een poster te kiezen moet je letten 

op: 

• Let op de grootte van de letters. 

• Is de titel van ver af goed te lezen? (Kies lettergrootte 72 of 

groter.) 

• Staat er (te) veel tekst op de poster? (Kies voor gewone tekst, 

lettergrootte 36 of groter.) 

• Is de boodschap duidelijk? 

• Is duidelijk wat hoofd- en wat bijzaken zijn? 

 

Kleuren 

kleurgebruik erg belangrijk bij het maken van je ontwerp. Een aantal 

kleuren spelen immers in op je gevoel. Zo denken we bij rood aan 

vuur en hartstocht, geven zachte kleuren rust aan de ogen en groen 

geeft een fris gevoel. Let er op dat het gebruik van kleur niet botst 

met de leesbaarheid van je teksten. Maak voordat je aan de poster 

begint altijd een schets en geef daarop aan waar je de titel, de 

afbeeldingen, de teksten en welke kleuren je waar wilt hebben.  

 

Poster 

Met een poster geef je op een aantrekkelijke manier informatie 

door, je wil iets duidelijk maken. Een poster, of een affiche, is een 

soort reclameboodschap met plaatjes en tekst. 

 

Posterformaat 

De grootte van je poster. Je houdt rekening met de leesbaarheid van 

een poster en je gaat altijd voor het grootst mogelijke formaat. De 

kop van je poster moet leesbaar zijn op een afstand van minimaal 

vier meter en de tekst van je poster moet leesbaar zijn op een 

afstand van minimaal één meter. 

 

 


