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BOOGLASPROCESSEN
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 vijftien 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 hoelang 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   

P1 Persoonlijke beschermingsmiddelen op school 1 uur  

P2 Lascomputer 1 uur  

P3 Oefenen met lassen 2 uur  

P4 Lassymbolen 1 uur  

P5 Poster maken 5 uur  

P6 Website maken 5 uur  

Theorie   

Persoonlijke beschermingsmiddelen 1 uur  

Meten en maten 30 minuten  

Voorbereiden en lasposities 30 minuten  

Digitaal ontwerp 30 minuten  

Websites 30 minuten  

Wensen en eisen 30 minuten  

Plan en begroting 30 minuten  

Ontwerp schetsen 30 minuten  



 

ORIËNTATIE 

6 

Website maken 30 minuten  

Presenteren en evalueren 30 minuten  

Extra   

Toetsen   
 

Onderdeel 
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P5 POSTER MAKEN 
 

Opdracht 5 Voor het vakantiepark ga jij een poster maken. De poster moet aan 

de volgende eisen voldoen: 

• A3-formaat 

• een vrolijke opvallende poster 

• afbeeldingen van de hindernisbaan 

• informatie over wat het kost om de hindernisbaan te huren met 

gebruik van een drone 

• spreekt de doelgroep van het vakantiepark aan 

 

Voordat je aan de eindopdracht begint vraag je eerst uitleg over het 

gebruiken van Publisher. 

 
Bestudeer de theorie Poster maken 
 

 

Dit heb je nodig • computer 

• software 

• word 

• Publisher 

 

 

Voorbereiden Voordat je begint aan de poster ga je eerst nadenken over de 

volgende vragen: 

 

Boodschap 

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

wie de poster bedoeld is overhalen? 

 

Doelgroep 

Voor welke doelgroep is de poster? 

 
Nadenken voor je begint 
 

 

 
Lettertype kiezen 
 

 

Welk lettertype kies je? 

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 lettertype voor een poster te kiezen moet je letten op: 

• Let op de grootte van de tekst. 

• Is de titel van veraf goed te lezen?  

• Staat er (te) veel tekst op de poster? Is de boodschap duidelijk? 

• Is duidelijk wat de belangrijkste informatie is? 

  

Welke kleuren passen het best bij jouw poster? 

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

kleuren speelt in op je gevoel. Zo denken we bij rood aan vuur en 

hartstocht. Zachte kleuren zijn rustig om naar te kijken. De kleur 
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Afzuiging voorkomt dat je lasrook inademt. 

Let er wel op dat de lucht wordt gefilterd vóór 

die weer in de werkruimte of de buitenlucht 

komt 
 

Neem de volgende maatregelen: 

• Deze maatregel is eenvoudig en goedkoop: houd je hoofd buiten 

de rookpluim. 

• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar je aan het 

lassen bent. Als je niet voldoende ventileert, stijgt de 

concentratie van de bovengenoemde gassen en daalt de 

concentratie zuurstof. Hierdoor kun je bewusteloos raken en het 

kan zelfs leiden tot de dood (koolmonoxidevergiftiging). 

• Een derde maatregel is mechanische afzuiging van de lasrook, 

het liefst direct bij de bron. Daar zijn goede oplossingen voor. 

Die variëren van mobiele eenvoudige afzuigtoestellen tot 

complexe afzuiginstallaties die hele fabriekshallen afzuigen. 

Controleer of de afgezogen rook wordt gefilterd voordat hij 

weer in de werkruimte of in de openbare lucht komt. 

  

Vraag 

 8  Noem drie stoffen die in lasrook kunnen voorkomen. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

 

 

Veilige omgeving Wees altijd alert op een veilige werkomgeving en controleer je 

omgeving voordat je aan het werk gaat. Als je als lasser in de bouw 

of op scheepswerven werkt, moet je erop letten dat je niet kunt 

worden geraakt door vallende voorwerpen. Mensen laten soms per 

ongeluk gereedschappen of kleine onderdelen vallen. Zorg dus dat je 

op een veilige plek staat en een helm draagt. Veiligheidshelmen zijn 

op deze locaties verplicht. 

 

Lasspatten kunnen alle kanten op gaan. Ze zijn zo heet, dat ze brand 

kunnen veroorzaken. Kijk vóór je begint dus goed rond of er geen 

brandbare spullen in de omgeving van de lasplek zijn. Denk aan 

kleding, verf, oplosmiddelen, kunststof, rubber(slangen), enzovoorts. 

Verwijder die uit je omgeving. Zorg ervoor dat er blusmiddelen 

(brandblusser) klaar staan voor het geval het tóch mis gaat. 

 

Zorg er ook voor dat de gascilinder goed vast staat. Hiervoor zitten er 

vaak speciale kettingen aan het lasapparaat of op de plek waar de 

cilinder staat.  
Lasspatten vliegen alle kanten uit: naar je 

lichaam, maar ook naar je omgeving 
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METEN EN MATEN 
 

Meten 

 

Er zijn veel verschillende hulpmiddelen die je kunt gebruiken om iets 

op te meten. Voorbeelden zijn een rolmaat, een geodriehoek of een 

normale liniaal. 

 

 

Hulpmiddelen om te meten 
 

 

 

 

 Werktekening met maten in mm  
 

 

Om een technisch werkstuk te meten gebruik je vaak een 

schuifmaat. Met een schuifmaat kun je namelijk heel precies meten, 

wel tot op 0,05 centimeter precies. 

 

In een werktekening zie je verschillende maten. Bijvoorbeeld hoe dik 

een lasnaad moet zijn en de afmetingen van een onderdeel of stuk. 

 

In een werktekening worden de maten meestal in millimeters (mm) 

aangegeven. 

 

Soms worden er ook hartmaten aangegeven. Een hartmaat is de 

maat van de buitenkant van een vorm tot het midden, het hart. Vaak 

moet je iets hart-op-hart meten. Dit betekent dat je twee delen 

vanaf het midden, het hart meet. Hierdoor maak je minder fouten. 

 

 

 

  



 

D&P-TOTAAL BOOGLASPROCESSEN (PM4) DEEL 1 

41 

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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Typografie drukt een sfeer op het ontwerp 
 

boodschap. Zorg dat de tekst leesbaar is. 

• Speel met titels en woorden die op moeten vallen. Werk met het 

woord alsof het een afbeelding is: speel met grootte, kleur en 

afstand. 

Typografie is een belangrijk onderdeel van de compositie. 

 Vraag 

 26  Wat is het verschil tussen een lettertype en een font?  

 
 

 

 

Compositie Een ander woord voor compositie is vlakverdeling. De compositie is 

de manier waarop alle beeldelementen over het vlak zijn verdeeld.  

 

Een beeldelement is iets dat in het beeld is. Hieronder vallen: 

• lijnen 

• vlakken 

• punten 

• kleuren  

• contrasten 

• objecten 

 

Er zijn een aantal standaard composities. De namen van deze 

composities vertellen al hoe de compositie is. 

 

 

 
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. 
 


