
D
FIETSTECHNIEK
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 veertien 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 negen 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   

Herkennen frameonderdelen 1 uur  

Fietsketting opspannen 1 uur  

Remblokken vervangen 1 uur  

Fiets poetsen 1 uur  

Folder maken 4 uur  

Accessoires monteren 2 uur  

Derailleur E-bike afstellen 1 uur  

Verende zadelpen 1 uur  

Onderhoud remmen e-bike 1 uur  

Theorie   

De fiets 30 minuten  

Aandrijving 1 uur  

Banden en vering 1 uur  

Remmen 30 minuten  

Digitaal ontwerp 30 minuten  

Extra   

Toetsen   
 

 

Onderdeel 
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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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Een digitale foto bestaat uit pixels. Kleine blokjes waaruit een beeld 

wordt opgebouwd. Veel illustraties en bestanden voor 3D-printers of 

plotters bestaan uit vectoren. Een vector zie je als een normale 

afbeelding, maar eigenlijk is het een berekening die het beeldscherm 

laat zien als een afbeelding. 

 

 

Dit is misschien een beetje een moeilijk verhaal. Daarom even iets 

simpeler uitgelegd: een afbeelding kan bestaan uit pixels óf is een 

vector. Een afbeelding uit pixels verliest kwaliteit bij vergroten, het 

wordt pixelig. Een vector verliest geen kwaliteit bij vergroting, het is 

een berekening die de computer laat zien als afbeelding.    

 

 

 

 

Typografie Typografie is het vormgeven van tekst. Hiermee worden 

verschillende dingen bedoeld: 

• het soort lettertype 

• de verdeling op het vlak 

 

Er zijn veel verschillende lettergroepen, lettertypen, 

lettertypefamilies en fonts. 

 

 

 
Lettergroepen 
 

 

De lettergroepen die voor jou handig zijn om te kennen en te 

herkennen zijn: 

• sans serif - rechte letters zonder streepjes 

• serif - met streepjes aan de letters 

• script - sierlijke en gekalligrafeerde letters 

• handgeschreven 

• decoratief 

 

Elke lettergroep heeft zijn eigen uitstraling. Sans serif leest 

makkelijker digitaal, serif leest juist makkelijker als iets geprint is. 

 

Script, handgeschreven en decoratieve lettertypen vallen goed op en 

springen in het oog. Ze zijn wel vaak wat moeilijker te lezen. Meestal 

gebruik je ze meestal alleen als titel of kopje. 

 

 

 

Elke lettergroep bestaat uit lettertypen. Een voorbeeld van een 
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Composities 
 

 

Voorbeelden van composities zijn: 

Naam compositie Uitleg 

Centrale compositie Alle beeldelementen zijn naar 

het midden gericht, het 

centrale deel. 

Symmetrische compositie Het beeld kun je horizontaal of 

verticaal spiegelen en ziet er 

hetzelfde uit. Vaak is dit 

gecombineerd met een 

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 
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Contrasten zie je in beeldelementen maar kunnen ook in het 

onderwerp van jouw ontwerp zitten.  Bijvoorbeeld een heel vrolijke 

foto tegenover een heel verdrietige foto. Dit kun je dan nog extra 

benadrukken door het gebruik van licht en kleur.  

 

Bekijk de contrasten in de foto's hierna.  

 
Lichtcontrast 
 

 
Contrast in emotie 
 

 

 
Contrast in structuur 
 

  

Vraag 

 7  Als je een fotoserie moet maken over het onderwerp 

geheugen, welk contrast zou jij dan toepassen? 

 

 

 
 

 

 
Verschillende soorten contrasten 
 

 

Contrasten vind je niet alleen in foto's, maar in alle beelden. In een 

ontwerp van een poster, maar ook in een tekening. In de illustratie 

zie je veel verschillende contrasten. 

 

 

 

 

  

Vraag 

 8  Er zijn in het voorbeeld al een aantal contrasten aangegeven. 

Noem nog minstens één contrast uit de afbeelding. 
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Belangrijke begrippen  Boodschap 

Welke informatie wil je overbrengen met het ontwerp? Wat wil je 

ermee bereiken? 

• Wil je iets verkopen? 

• Wil je informeren of aansporen? 

• Wil je vermaken? 

 

 

  

Brochure 

Informatie in de vorm van een catalogus, boekje of tijdschrift. Vaak 

met nietjes samengebonden. 

 

Compositie  

De verdeling van de beeldelementen over het vlak. 

 

Contrast  

Tegenstelling binnen het ontwerp zodat het extra opvalt. 

Bijvoorbeeld zwart-wit of recht en krom. 

 

 
Doelgroep 
 

 

Doelgroep 

Een doelgroep is een groep personen die op basis van één of 

meerdere gezamenlijke kenmerken bij dezelfde groep horen.  

 

Flyer 

Reclamedrukwerk dat aan één of twee zijden bedrukt is. Het is 

mogelijk dat een flyer één of twee keer gevouwen is. Het is een 

korte introductie op een product of dienst. 

 

 
Wat is de rol van kleur? 
 

 

Kleuren 

Welk effect wil jij bereiken met je digitale ontwerp? Kies je voor 

complementaire kleuren die elkaar versterken of zachte 

pasteltinten? 

 

Nieuwsbrief 

Veel nieuwsbrieven worden digitaal verspreid per e-mail. Een 

nieuwsbrief moet duidelijk en helder zijn met een goede huisstijl 

waaraan je meteen herkent van welk bedrijf of stichting hij is. Een 

nieuwsbrief zorgt voor betrokkenheid bij de klant of 

geïnteresseerde. 

 

Poster 

Met een poster geef je op een aantrekkelijke manier informatie; je 

wilt iets duidelijk maken. Een poster is een (reclame)boodschap met 

plaatjes en tekst. Een poster moet vanaf een aantal meter makkelijk 

te lezen zijn. 

  


