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BOUWKUNDIG ONDERHOUD, RENOVATIE EN TRANSFORMATIE

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 producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd 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. 

 

 

 

 

 
Aan het werk 

 
 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

Praktijkopdrachten     

P1 Schetsen x x 1,5 uur  

P2 3D CAD tekening maken x x 2 uur  

P3 2D werktekening maken  x 1 uur  

P4 Overtuigen en aanprijzen x x 2 uur  

P5 Bewoners informeren x x 2 uur  

P6 Raamdorpelsteen vervangen x  2 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIËNTATIE 
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Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Theorie     

Schetsen 

De inmeting x x 15 min  

Tekenen en aanzichten  x 30 min  

Soorten lijnen en arceringen x x 15 min  

CAD tekenen 

Tekeningen x x 15 min  

Digitaal tekenen en ontwerpen x x 15 min  

Jouw plan aanprijzen 

Marketing en de zes P's  x 15 min  

Promotie x x 45 min  

Media uitingen x x 30 min  

Werken met social media x x 30 min  

Verkoopgesprek x x 20 min  

Uitleg, instructies en demonstraties  x 30 min  

Raamdorpel vervangen 

Raamdorpel x  20 min  

Mortel x  20 min  

Voegen x  15 min  

Persoonlijke beschermingsmiddelen x x 15 min  

Kwaliteit, arbo en milieu x x 10 min  
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TEKENEN EN AANZICHTEN 

 

Tekening lezen Om een ontwerp met de juiste maten te kunnen maken en 

uitvoeren, moet je tekeningen kunnen lezen en maken. Aan de hand 

van tekeningen en schetsen kun je namelijk je planning, 

materiaalstaat en uiteindelijk je product maken! In dit hoofdstuk leer 

je de basis van tekening lezen en welke tekeningen er bestaan. 

 

Op de tekening staan de maten van het ontwerp. Er zijn wereldwijd 

afspraken gemaakt over hoe je gegevens vastlegt op een tekening. 

Op deze manier kan het product overal ter wereld gemaakt worden. 

 
 

Een tekening 
 

  

Vraag 

 2  Hier zie je een voorbeeld van een tekening. Van welk product is 

dit een tekening? 

 
 

 

 

Schetsen Een schets bestaat uit grote lijnen en vormen. Je wacht nog even 

met de details. Pas als de grote lijnen kloppen, kun je de details gaan 

uitwerken. Een schets hoeft dus niet netjes te zijn. Je kunt digitaal 

schetsen, maar ook op papier. 

 

Als je klaar bent met het schetsen van het ontwerp, controleer je of 

het ontwerp voldoet aan de verwachtingen. Je kunt jezelf onder 

andere de volgende vragen stellen: 

• Is het idee van mijn ontwerp duidelijk? 

• Wordt het eventuele probleem opgelost? 

• Kan het ontwerp ook verkeerd gebruikt worden waardoor er 

ongelukken gebeuren? 

• Kloppen de verhoudingen van het ontwerp? 

• Is het product niet te klein of te groot? 

 

Als blijkt dat het ontwerp toch nog niet voldoet aan de 

verwachtingen, maak je nieuwe schetsen. 

 

Ben je tevreden met jouw schetsen? Dan is het tijd voor de 

vervolgstappen en om het verder uit te gaan werken in een tekening 

en een werktekening. 

 

 

 
Een schets hoeft niet netjes te zijn 

 

 
Schetsen op papier 
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SOORTEN LIJNEN EN ARCERINGEN 

 

Bouwkundige tekeningen Voor bouwkundige tekeningen zijn er vaste tekenregels. Denk hierbij 

aan regels voor soorten lijnen, arceringen en symbolen. Maak de 

tekening als hem zelf maakt ten opzichte van het noorden. Hierdoor 

kan je bij het ontwerpen van een interieur al rekening houden met 

het licht. De zon gaat op in het oosten en gaat weg (onder) in het 

westen. Aan de ligging van jouw ruimte en de hoeveelheid ramen 

kan je zien hoe veel licht er is op welk moment van de dag.  

 

Naast de verschillende lijnen, arceringen en symbolen teken je op 

schaal. Dat betekent dat je de maten in verhouding tekent.  

 

Over al deze dingen leer je meer in de theorie op de volgende 

pagina's. 

 
Bouwkundige tekening 
 

  

Vraag 

 8  Als je een tekening maakt met een noorden bovenaan, waar is 

dan het westen? 

 
 

 

 

Schaal en maateenheid 

 

Als er in een titelblok staat aangegeven dat de schaal 1:1 is, dan 

betekent dit dat de tekening op ware grootte is getekend. Schaal 1:1 

betekent: 1 mm op de tekening is in werkelijkheid ook 1 mm. 

Je spreekt dit uit als schaal 1 op 1. 

 

Is je werkstuk heel klein, dan kun je de schaal aanpassen zodat je 

toch een duidelijke tekening kunt maken. Dit noem je een 

vergroting. Bijvoorbeeld schaal 5:1 betekent dat 5 mm op de 

tekening in werkelijkheid 1 mm is. 

 

Als je werkstuk groot is, kun je de schaal ook aanpassen. Dit noem je 

een verkleining. Schaal 1:5 betekent dat 1 mm op de tekening in 

werkelijkheid 5 mm is. 

 

In de tekening is hetzelfde blokje twee keer getekend. Een keer op 

ware grootte (schaal 1:1) en een keer verkleind (schaal 1:2). De 

tweede tekening is dus twee keer verkleind: 40 mm op de tekening 

is 80 mm in werkelijkheid. 

 

In de meeste werktekeningen worden millimeters gebruikt. Je ziet 

dit in het vakje maateenheid. Omdat in de stuklijst staat aangegeven 

welke eenheid er wordt gebruikt hoef je dit niet meer bij de maten 

in de tekening zelf aan te geven. 

 
Het blokje is één keer op schaal 1:1 getekend, 

en een keer op schaal 1:2 
 

  

Vraag 

 9  Op een tekening staat een schaal van 10:1. Is dit een 

verkleining of een vergroting? 
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P3 2D WERKTEKENING MAKEN 
 

Opdracht 3 Na het maken van een schets en een 3d ontwerp hebben we nog een 

2d werktekening nodig. Een 2d werktekening geeft een goed beeld 

van de maten, hoe een object gemaakt is en als het een 

samengesteld product is hoe deze in elkaar zit en hoe de losse 

onderdelen eruitzien. In deze opdracht ga je een 2d werktekening 

maken om later te gebruiken in de volgende opdrachten. 

Om de tekeningen goed te kunnen maken moet je ook informatie uit 

de theorie van P1 Schetsen gebruiken. 

 

 

Lees de theorie digitaal teken en ontwerpen 
 

 

 

Dit heb je nodig Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• theorie Digitaal tekenen en ontwerpen, De inmeting, Tekenen en 

aanzichten en soorten lijnen en arceringen; 

• laptop of computer met een 3D-tekenprogramma. Gebruik het 

door de school geïnstalleerde programma, mocht je iets anders 

willen gebruiken dan zijn een heel veel andere opties online te 

vinden. 

    

Handige link naar gratis software 
 

 

 

Uitvoeren Je hebt je voorstellen besproken met de docent en een keuze 

gemaakt welk onderdeel je wilt gaan ontwerpen in 3d.  

 

1. Zorg dat het tekenprogramma werkt op je laptop of pc 

2. leg het 3d ontwerp klaar; 

3. maak aan de hand van het 3d ontwerp een 2d werktekening 

in volgens de Amerikaanse projectiemethode vergeet niet de 

informatie die je geleerd hebt in de theorie te gebruiken; 

4. deel de tekening met je docent en vraag om feedback; 

5. verwerk de gekregen feedback; 

6. sla je werk goed op en zorg dat je het kan terugvinden voor de 

latere opdrachten. 
 

Werktekeningen en een gele helm 
 

 

 

Afronden Als je de praktijkopdracht hebt afgerond ruim je jouw spullen op en 

laat je de docent de praktijkopdracht aftekenen. 

  

https://link.dp-totaal.nl/2d3dgratis-welke/


 

CAD TEKENEN 
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DIGITAAL TEKENEN EN ONTWERPEN 

 

Computer aided design Je hebt misschien wel eens gehoord van programma's als Solidworks, 

Autodesk Inventor of SketchUp. Technische programma's waarmee 

je kunt tekenen. 

 

CAD staat voor Computer Aided Design. Dat betekent dat een 

tekening is gemaakt op de computer. Het tekenen in zo'n 

programma is best een pittig klusje om te leren. Er zijn enorm veel 

opties en instellingen die je moet kennen en waar je rekening mee 

moet houden. 

 

Als eerste beantwoord je de vraag: 2D of 3D. Er zijn veel 

programma's die zowel als 2D- als 3D-programma werken, al wordt 

3D-tekenen steeds normaler. 

 

De reden dat het tekenen in CAD-programma's zo populair is, is dat 

je precies kunt uitrekenen en tekenen hoe een model eruit moet 

komen te zien. Je kunt een werkende animatie maken om te zien of, 

en hoe, het model zou werken. Ook kan je jouw model vaan 

materiaaleigenschappen meegeven, waardoor je jouw model 

meteen in het juiste materiaal te zien krijgt. Welke mogelijkheden er 

zijn, hangt een beetje af van het programma waar je mee werkt.  

 

 

 

 

 
3D-CAD-lijntekening 

 

 
3D-CAD-terrasontwerp 
 

  

Vraag 

 21  Waarom is tekenen in CAD-programma's zo populair? 

 

 

 

 
 

 

 

Projecties in CAD-programma's In bijna alle 3D CAD-programma's kan je jouw model of 

werktekening bekijken (en bewerken) vanuit verschillende 

projecties. 

 

Tijdens het ontwerpen in een 3D-CAD-programma zal je vaak van 

(camera)standpunt veranderen, om tijdens het ontwerpen al goed te 

kunnen zien hoe jouw model of tekening eruitziet. Je kunt vaak met 

een x-y-z-blokje, navigatiesteen of pijltjes in het venster om jouw 

model heen bewegen. 

 

 

 

 

 

 

    

Navigatie TinkerCad en Fusion360  
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P5 BEWONERS INFORMEREN 

 

Opdracht 1 Je mag nu de bewoners gaan informeren over de werkzaamheden 

die er aan de huizen gedaan zullen worden. Met iedereen een 

gesprek gaan voeren zoals met de gemeente is niet te doen, dus je 

gaat in deze opdracht met behulp van diverse media de bewoners 

op de hoogte brengen.  

 

Lees de theorie Media uitingen en Werken 

met sociale media 
 

 

 

Dit heb je nodig 

 

Bij deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• laptop met internet 

• grafisch ontwerpprogramma 

• printer 
 

 

 

Uitvoeren Je maakt in deze opdrachten schetsen van jouw ideeën voor de 

woningen. Volg daarbij het stappenplan.  

 

Stappenplan 

1. In P4 heb je het begin gemaakt van een promotieplan. Je weet 

nu al: 

- wat je wilt bereiken; 

- wie de doelgroep is; 

- je hebt SMART doelen geformuleerd; 

- je hebt een SWOT-analyse uitgevoerd; 

- hoe je de doelgroep wil bereiken. 

2. Bepaal op welke twee manieren je deze doelgroep het beste kan 

informeren, bijvoorbeeld via sociale media, een flyer of een 

filmpje. 

3.  Ga dan eens brainstormen om te bepalen wat je precies wilt 

zeggen. Het kan zijn dat je dit al deels hebt uitgewerkt in P4 stap 

5. 

4. Kies één vorm uit en maak deze helemaal af. Deel jouw media-

uiting met je docent. 

5. Vervolgens ga je de tweede media-uiting maken, gebruik daarbij 

natuurlijk dezelfde stijl als in stap 4.  

6. Deel ook de tweede media-uiting met de docent. 

7. Vergeet niet alle sop te slaan op een plek waar je het weer terug 

kan vinden. 

 
Verschillende media-mogelijkheden 
 

 

  


