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GevelopeninGen

PM 1 Organiseren van een activiteit
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PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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PrAkTijkOPDrAchT 1 ScheTS, TekeninG en MATeriALen 7

Op de momenten dat je een tekening moet maken, maar geen 
computer of laptop tot je beschikking hebt, dan maak je een 
tekening op papier met bijvoorbeeld een potlood. Het is eigenlijk 
een snelle tekening die je gebruikt om later de werktekening mee 
te maken. Je kunt het ook gebruiken om een klant je ideeën van 
een ontwerp te laten zien, voordat je veel tijd steekt in het maken 
van een gedetailleerde tekening.

Vraag
1 Wat is een groot voordeel van het maken van een schets?

 

 

Voor het maken van een materiaalstaat is het van belang dat je 
weet wat en waarvan je het gaat maken. De tekeningen laten 
zien wat je gaat maken en het bestek beschrijft waar het product 
van gemaakt moet worden.

Er zijn dus verschillende tekeningen die bij de maken van een 
product gebruikt worden. Allereerst de schets natuurlijk. Daarna 
wordt de schets omgezet in een werktekening en zodra dit goed 
is gekeurd, maak je een detailtekening waarin je alles zo gede-
tailleerd mogelijk tekent. In de detailtekening verwerk je ook de 
maten.

In de wereld van de bouwkunde wordt het woord bestek vaak 
gebruikt. Voordat je een gebouw gaat bouwen is het belangrijk 
dat degene die het gaat bouwen en de klant precies weten wat 
en hoe er gebouwd gaat worden. Dit wordt beschreven in het be-
stek. Het bestek bevat een korte omschrijving van het te bouwen 
product, materialen, alle bijbehorende werkzaamheden en de 
technische en juridische eisen.

Ook geeft het bestek gedetailleerd aan van welk soort hout je 
bijvoorbeeld een kozijn moet maken en aan welke eisen het hout 
moet voldoen. Denk dan bijvoorbeeld aan duurzaamheidsklasse 
of inbraakwerend.

PRAKTIJKOPDRACHT 1 SCHETS, TEKENING EN MATERIALEN
THeoRie

Schetsen

Schets

Materiaalstaat

Duurzaamheid

Duurzaamheidsklassen kernhout

Duurzaameids-
klasse kernhout

Beschrijving Tijdsduur

1 Zeer duurzaam 25 jaar of langer

2 Duurzaam 15-25 jaar

3 Matig duurzaam 10-15 jaar

4 Weinig duurzaam 5-10 jaar

5 Niet duurzaam 5 jaar of korter
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Vraag
2 Welk keurmerk gaat over de weerbaarheid voor inbreken?

 

Vraag
3 Waar staat Bouwgarant voor?

 

 

Keurmerken

Keurmerk/certificaat Voor Wat is het?

VKG

Geheel kozijn Overkoepelend keurmerk. Het VKG-keurmerk biedt de koper de 
zekerheid dat hij een goed product koopt bij een deskundige 
en betrouwbare leverancier.

KOMO

Geheel kozijn Als kozijnen gecertificeerd zijn met het KOMO-label dan be-
tekent dat dat deze voldoen aan de Nederlandse regelgeving, 
zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit.

Beoordelingsrichtlijn 
(BRL)

Montage De BRL 709 is specifiek voor de montage van kunststof gevele-
lementen waar kozijnen ondervallen.

Politiekeurmerk (PKM)

Inbraak kozijn Met het politiekeurmerk Veilig Wonen neemt de kans op een 
geslaagde inbraak af.

SKG

Slot en SKG 
scharnieren

Specifiek keurmerk voor het hang- en sluitwerk.

CE

Materiaal test Dit Europese productinformatielabel garandeert dat het pro-
duct op veel eigenschappen is goedgekeurd.

FSC

Hout herkomst Dit Forest Stewardship Council keurmerk garandeert dat het 
hout verantwoord is op het gebied van bosbeheer qua econo-
mische, ecologische en sociale aspecten.

SKH

Hout fabricage Certificering van houten producten.

Bouwgarant

Bedrijf Bouwgarant staat voor vakmanschap en betrouwbaarheid van 
bouwbedrijven.



D&P-TOTAAL GeveLOPeninGen DeeL 1 PM 318

Onder hang- en sluitwerk verstaan wij alle materialen om een 
raam of deur in een kozijn te hangen, te openen en te sluiten. 
Scharnieren zorgen ervoor dat een raam of deur in het kozijn kan 
draaien. Uitzetijzers of boompjes gebruik je om een raam af te 
sluiten of open te zetten en een klink met of zonder slot monteer 
je op een deur.
Omdat ramen of deuren nooit perfect sluiten monteer je tocht-
profielen om alle kieren te dichten en zo tocht te voorkomen. In 
principe wordt er altijd gewerkt met de nieuwste normen op het 
gebied van inbraakveiligheid. Op de site van het politiekeurmerk 
kun je hier al het nieuws over vinden.

Vraag
1 Waardoor kunnen ramen en deuren draaien in een kozijn?

 

Er zijn drie klasseringen in het SKG keurmerk. Lees er meer over 
hieronder.
1 ster: Dit houdt in dat inbrekers met lichte gereedschappen ge-
durende drie minuten vertraging oplopen bij het inbreken.
2 sterren: De inbrekers met een uitgebreide gereedschapsset zul-
len tot zo’n drie minuten vertraging oplopen bij het inbreken.
3 sterren: Dit houdt in dat het beslag minimaal vijf minuten 
inbraakwerend moet zijn met extra goed gereedschap. Dit is de 
veiligste mogelijkheid voor je huis.

De drie waarderingen zijn te herkennen aan deze logo’s.

Vinkje: Voor producten die zelf niet afsluitbaar zijn, maar wel 
vertragend werken bij een inbraak is er een vierde klassering 
bedacht. In plaats van een ster heeft deze klassering een vinkje in 
het logo.

Drie tot vijf minuten lijkt niet veel, maar voor een inbreker is dat 
allemaal tijd dat hij betrapt kan worden bij het inbreken. Een 
inbreker kiest eerder een huis waar hij sneller binnen is dan een 
huis dat is voorzien van allemaal driesterren hang- en sluitwerk.

PRAKTIJKOPDRACHT 3 HANG- EN SLUITWERK MONTEREN
THeoRie

Hang- en sluitwerk

Hang- en sluitwerk

Vraag 1

Het SKG keurmerk

Inbreker

SKG keurmerk met sterren SKG met vinkje

Driesterren hang- en sluitwerk


