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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 producten maken
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SOORTEN GEREEDSCHAP 

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 dat makkelijk vast te 

houden is. Hij heeft een stevige punt en je kunt hem makkelijk 

slijpen met een stanleymes. Ook breekt hij minder snel dan een 

gewoon potlood. Superhandig! 

 

 

 

 

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 

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. 
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BOREN 

 

Boren Voor elk materiaal zijn er verschillende soorten boortjes. Deze boren 

plaats je in een handboor, elektrische boor of kolomboor. 

 

Voor deze verschillende soorten boormachines zijn er diverse 

systemen om de boor in de machine te bevestigen.  

 

Ook tussen de boortjes zelf, dus het gedeelte waarmee je een gat 

boort, zit veel verschil. 

 

Meer weten? Kijk eens op de website van Kluswijs. Deze en vele 

andere tips kun je vinden op deze website. 

 

 Tip! Bij het boren van gladde oppervlakken kun je bijvoorbeeld wat 

afplaktape te plakken op de plek waar geboord moet worden. 

Hierdoor heb je betere grip bij het starten. 

    

Kluswijs 

 

 

 

 

 

Accuboor Een accuboor is een handzaam apparaat waar je een boortje of 

schroefkop in kunt zetten (een bitje). Door de accu heb je geen last 

van snoeren en kun je op elke plek aan het werk. Dit is handig in 

huis, maar ook als je een schroef helemaal achter in een kast moet 

schroeven. 

 

Een accuboor is te koop in veel verschillende maten en kwaliteiten. 

 

 
Accuboor 
 

 

 

Kolomboor Een kolomboor is een staande boor. De boortjes plaats je in de 

boorkop van de machine. 

 

Je klemt je werkstuk in een bankschroef en die zet je onder de kop 

van de boor. De plaat waarop je het werkstuk plaatst heet de tafel. 

Deze tafel kun je omhoog en omlaag draaien. Als je dit hebt gedaan 

kun je boren. Met een hendel aan de zijkant van de boor beweeg je 

de kop van de boor naar beneden richting het werkstuk. 

 

Een kolomboor is een grote machine. Vaak zit hij vast aan een 

installatie met een poot op de grond en is het aangesloten op een 

afzuiginstallatie. Een tafelboormachine is een stuk kleiner en die zet 

je op een tafel. 

 
Kolomboor 
 

 

  

https://link.dp-totaal.nl/kluswijs/
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Met waterstraalsnijden zijn uit veel 

materialen ingewikkelde vormen te snijden (2) 

 

 
Een aantal mooie voorbeelden van 

waterstraalsnijden van glas (3) 

 

 
Met een lasersnijder kun je dikke platen 

snijden 
 

Waterstraalsnijden 

Bij waterstraalsnijden zet je een fijne waterstraal onder zeer hoge 

druk (tot 3800 bar) op de plaat. De waterstraal haalt daarbij een 

snelheid van meer dan twee keer de geluidssnelheid. Er ontstaat een 

scherpe snede in de plaat, met weinig tot geen bramen. De plaat 

wordt niet warm en vervormt niet. Ook komen er geen giftige 

stoffen en dampen vrij. 

 

Door de combinatie van hoge druk en schuurmiddel kun je vrijwel 

elk materiaal snijden: staal, roestvast staal, natuursteen, (gelaagd) 

glas, kunststoffen, hardhout. Je kunt het alleen niet gebruiken voor 

materialen die gevoelig zijn voor water, zoals papier en karton. 

 

De machines worden bestuurd door een computer, die de 

aandrijving van de waterstraal bestuurt. Hierdoor kun je er 

ingewikkelde vormen mee snijden. 

 

Lasersnijden 

Met lasersnijden snijd je door lokale sterke verhitting en een hoge 

gasdruk in een plaat. Een lasersnijder is eigenlijk een nauwkeurige 

(maar dure) snijbrander. De techniek is ook te vergelijken met 

waterstraalsnijden. Alleen zorgt hier een laser voor de bewerking in 

plaats van een hogedruk waterstraal. 

 

Met deze techniek kunnen grote platen worden gesneden: tot 20 × 3 

m en tot 15 mm dikte. Net als de waterstraalsnijder kan de 

lasersnijmachine ingewikkelde producten uitsnijden. 

 

Veiligheid 

Een laserstraal kan over grote afstanden werken, dus je moet de 

straal goed afschermen tegen de omgeving. Bedieningsmensen 

moeten speciale veiligheidsbrillen dragen die het licht van de laser 

absorberen. 

 

 

 

 

Vraag 

 32  Schrijf drie materialen op die je kunt waterstraalsnijden.  

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

  

Vraag 

 33  Welke PBM moet je dragen als je gaat lasersnijden? 
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Nieten of spijkers Een heel simpele manier om twee stukken hout aan elkaar maken is 

met een hamer en een spijker. Dit is vooral handig als een snelle 

oplossing, of bij het monteren van een achterwand op een kast. Bij 

het gebruiken van spijkers is er een risico dat het hout splijt. Je kunt 

er daarom ook voor kiezen om een nietpistool te gebruiken. Nieten 

gaat bovendien heel erg snel.  

 
Nieten met een nietpistool 
 

  

Vraag 

 44  Als je denkt dat het hout gaat splijten, kun je dan beter een 

spijker of een nietpistool gebruiken? 

 
 

 

 

Lijmen Je kunt hout heel goed lijmen. Je kunt hout 'koud' op elkaar lijmen. 

Dat betekent dat er verder geen verbinding is tussen de stukken 

hout. Als je dit doet heb je kans dat de verbinding niet lang blijft 

zitten. 

 

Als je hout in verstek zaagt of een bepaalde verbinding maakt werkt 

lijm wel heel goed. Dat komt omdat er dan een groter oppervlakte is 

waar de lijm op kan hechten.  

 

 

 
Met lijm kun je stukken aan elkaar maken of 

een verbinding versterken. Je gebruikt hierbij 

vaak lijmklemmen 
 

 

    

Hoe sterk is lijm?! 

 

 

 

Lijm is tegenwoordig heel sterk. Vaak is de lijm sterker dan het 

materiaal dat je er mee lijmt. Er bestaan veel verschillende 

lijmsoorten. Voor hout wordt het meest gebruik gemaakt van de 

witte houtlijm. 

 

De witte houtlijm is vaak onderverdeeld in klasse D1 tot D4. Dit heeft 

te maken met de vochtbestendigheid: 

• D1 is niet vochtbestendig; 

• D4 is heel vochtbestendig. 

https://link.dp-totaal.nl/hoe-sterk-is-lijm/
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Snijden 
 

Snijden 

Bij snijden maak je een schroefdraad op een as. Je maakt er dan 

eigenlijk een schroef of een bout van. Snijden doe je met een snij-

ijzer. 

1. Eerst doe je een druppel snijolie op de as. 

2. Kies de juiste snijplaat. 

3. Span de snijplaat in een houder 

4. Zet de snijplaat haaks op de as. 

5. Draai rechtsom en druk tegelijk de snijplaat naar beneden. 

 

 
Tappen 
 

 

Tappen 

Bij tappen breng je een schroefdraad aan in een gat, zodat je er een 

schroef of een bout in vast kunt draaien. Om te tappen gebruikt je 

een wringijzer. Een tap maak je altijd in het hart van de as of in het 

hart van het gat. Met een blokhaak controleer je of je haaks aan het 

tappen bent. 

  

Vraag 

 57  Wat is tappen? 

 

 
 

 

 

Moeren en bouten Verbindingen met bouten en moeren zijn enorm sterk. Ze worden 

vaak gebruikt bij zware constructies zoals bruggen en daken.   

 

Het verschil tussen een bout en een schroef is dat je een bout 

vastdraait met een sleutel of een tang. Je gebruikt een moer om de 

bout mee vast te draaien. Aan de binnenkant van de moer zit 

schroefdraad waarin de schroefdraad van de bout vastdraait. 

 

Tussen een moer en een bout klemmen twee of meer onderdelen op 

elkaar. 

 

Moeren en bouten hebben vier of zes kanten. Een steeksleutel moet 

zo breed zijn als de kop van de moer. De maat van een sleutel wordt 

aangegeven in millimeters of inches. Veel gebruikte steeksleutels zijn 

10 en 13. Deze heb je bijvoorbeeld nodig voor het los- of vastdraaien 

van het zadel van je fiets.  

 

 
Bout en moer 


