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CARROSSERIEBOUW
Deel: 1-2-3

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 

 

Planning In deze cursus maak je in totaal twaalf praktijkopdrachten. Hierbij 

leer je de theorie. In totaal ben je zo'n zestig uur bezig met deze 

cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan zes praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 
 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

Oriënteren op verbindingsmaterialen 1 uur  

Een vloeiboorverbinding maken 1 uur  

Inwendig schroefdraad tappen 2 uur  

Plaatsen van een blindklinkmoer 30 minuten  

Bureau-organizer als gadget  10 uur  

Nieuwsbrief maken 4 uur  

Theorie   

Losneembare verbindingen 1 uur  

Beperkt losneembare verbindingen 1 uur  

Niet losneembare verbindingen 1 uur  

Tekening lezen 30 minuten  

Digitaal ontwerp 30 minuten  

Extra   

Toetsen   
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PRAKTIJKOPDRACHTEN 

NIEUWSBRIEF MAKEN 
 

Opdracht  Je gaat een nieuwsbrief maken over Stam Transport . 

De nieuwsbrief mag je in Word opmaken. 

 

Om een goede nieuwsbrief samen te stellen ga je ook een huisstijl 

uitzoeken en bedenken. Hierin bepaal je onder andere het lettertype 

en de kleuren. 

 

Stam Transport wil graag de volgende informatie in de nieuwsbrief 

naar de klanten sturen: 

• informatie over de nieuwe vrachtwagencombinaties 

• elke klant krijgt een bureau-organizer cadeau 

 

De nieuwsbrief voldoet aan deze eisen:  

• Je schrijft een pakkende uitnodigende tekst met 

bedrijfsnieuwtjes; 

• de nieuwsbrief heeft een A5 formaat; 

• alle afbeeldingen zijn vrijstaand gemaakt. 

 

 

Lees de theorie in het hoofdstuk  

Digitaal ontwerp 

 

 
 

 

Dit heb je nodig • theorie Digitaal ontwerp 

• afbeelding van je zelfgemaakte Bureau-organizer 

• afbeeldingen van vrachtwagencombinaties 

• computer met Word 

 

 

 

Voorbereiden • Bestudeer de theorie. 

• Maak de verwerkingsvragen. 

 

• Bestudeer de eisen voor de nieuwsbrief. 

• Google naar mooie vrachtwagencombinaties en gebruik de 

afbeeldingen in je nieuwsbrief. 

• Maak zelf een tekst voor de nieuwsbrief of gebruik de tekst die 

de docent voor je klaarzet. 
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Stappenplan Een nieuwsbrief heeft vaak een A5-formaat. De nieuwsbrief wordt 

niet gedrukt of geprint maar via de mail verspreid. 

 

 In deze brief kan je veel informatie kwijt en het is geschikt voor 

personen die al geïnteresseerd zijn in het bedrijf. De ontvanger 

heeft  zich aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen. 

 

Stap 1 - Word 

Zorg ervoor dat je in Word een leeg document opent: 

• A5 formaat 

• afdrukstand: staand 

 

Stap 2 - Indeling 

Houd de volgende indeling en opmaak aan: 

• titel in de header aan de bovenkant 

• adres gegevens in de footer 

• deelonderwerpen invoegen met teksten 

• verdeel de teksten over kolommen per pagina 

• voeg afbeeldingen toe 

• maak of gebruik een herkenbare huisstijl 

• maak een afmeld-hyperlink 

 
 

Voorbeeld digitale nieuwsbrief met 

deelonderwerpen.  

 

Bron: https://nl.wikimedia.org/wiki/ 

Nieuwsbrief/Donateurs/04 
 

 

Uitvoeren • Ontwerp de nieuwsbrief. 

• Volg het stappenplan. 

• Vraag feedback aan de docent. 

 

 

 

 

Afronden • Maak een map in OneDrive. 

• Geef deze map de naam: Carrosserriebouw + eigen naam. 

• Sla je nieuwsbrief hier in op.  

  

 

  

https://nl.wikimedia.org/wiki/Nieuwsbrief/Donateurs/04
https://nl.wikimedia.org/wiki/Nieuwsbrief/Donateurs/04
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Samenstellingstekening haard 
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THEORIELESSEN DIGITAAL ONTWERP 

DIGITAAL ONTWERP 
 

Een digitaal ontwerp maken Ontwerpen betekent dat je iets maakt vanuit je eigen idee. 

Natuurlijk mag je wel kijken naar ontwerpen die anderen hebben 

gemaakt. Dat is inspiratie opdoen. Je mag niet iets namaken en dan 

zeggen dat het jouw ontwerp is. Dat is copyrightschending of 

auteursrechtschending. 

 

Een ontwerp maak je vaak digitaal, maar kun je ook gewoon op 

papier maken. In een ontwerp voeg je afbeeldingen, tekst en 

vormgeving samen tot één beeld. Een beeld pakt sneller de aandacht 

dan alleen een stuk tekst. Met je ontwerp wil je een boodschap 

overbrengen. Jouw ontwerp heeft een bepaald doel.  

 

Voorbeelden van digitale ontwerpen zijn: 

• posters 

• flyers 

• brochures en magazines 

• nieuwsbrieven 

 

De doelen die je met een ontwerp wilt bereiken kunnen zijn: 

• commercieel 

• informerend 

• ter vermaak 

 
Verschillende ontwerpen 
 

 

 
Een poster voor de doelgroep: kopers van 

lesboeken 
 

 

Hoe je een ontwerp maakt hangt af van het doel. Het is ook 

belangrijk om rekening te houden met de doelgroep. Welk publiek 

wil je aanspreken? 

 

Een doelgroep is een groep mensen die iets gemeenschappelijk 

hebben. Voorbeelden: 

• Leeftijd: een speen is voor kleine kinderen en baby's. 

• Hobby's: modelbouwschepen en onderdelen daarvoor zijn 

alleen interessant voor mensen die graag scheepjes bouwen. 

• Werk: een stethoscoop (waarmee een dokter naar je hart en 

longen luistert) is niet interessant voor een boekhouder. 

• Gezondheid: maagtabletten zijn alleen interessant voor mensen 

met maagklachten. 

 

Zo zijn er heel erg veel doelgroepen te vinden. 
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Composities 
 

centrale compositie. Let op: dit 

kan snel saai zijn, maar ook 

rust geven. 

Driehoekcompositie De beeldelementen zijn zo 

opgebouwd dat er een 

driehoek te herkennen is. 

Hierdoor wordt je blik door het 

beeld geleid. 

Asymmetrische  compositie Een beeld dat niet gelijk is als 

je het horizontaal of verticaal 

spiegelt. 

All-overcompositie De compositie is gelijkwaardig 

verdeeld over het beeld. 

Diagonale compositie De beeldelementen vormen 

een diagonale lijn door het 

beeld. 
 

  

Opdracht 

Schrijf bij elke afbeelding welke compositie  je ziet en hoe je dit ziet. 

Je kunt deze opdrachten beantwoorden met de informatie uit de 

tabel. 

 

 

 

Soort compositie 

 

 

 

 
 

 

 

 

Soort compositie 

 

 

 
 

  

 

 

 


