
D
PLAAT- EN CONSTRUCTIEWERK
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

 



 

ORIËNTATIE 

6 

AFTEKENLIJST 

 

Aftekenen  

 BB KB Datum afronden Paraaf Beoordeling 

Oriëntatie 

Plaat- en constructiewerk x x  

 

  

Kennen en kunnen x x  

 

  

Praktijkopdrachten 

P5 Origami-diertje x x  

 

  

P6 Materiaalonderzoek x x  

 

  

P7 Design tafellamp x x  

 

  

Beroepstaak telefoonhouder 

Beroepstaak voorbereiden x x  

 

  

Beroepstaak uitvoeren x x  

 

  

Beroepstaak afronden x x  

 

  

Theorie 

Materialen x x  

 

  

Stofeigenschappen x x  

 

  

Machines en gereedschappen 2 x x  

 

  

Meten en meetinstrumenten x x  

 

  

Meten met de schuifmaat  x  

 

  

Uitslagen  x  

 

  

Toetsen 

Toets x x  

 

  

Beoordeling theorie  
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PRAKTIJKOPDRACHTEN 

PRAKTIJK 

 

De opdrachten Je gaat werken aan de volgende opdrachten om je voor te bereiden 

op de beroepstaak: 

• origami-dier 

• materiaalonderzoek 

• design tafellamp 

 

 
Werk met verschillende machines en 

materialen 
 

 

 
 Je ziet welke theorie je kunt gebruiken bij het 

icoon Hulp nodig 
 

 

Theorie 

Om de praktijkopdrachten uit te kunnen voeren heb je soms extra 

informatie nodig. Je vindt deze informatie in de theorie die bij de 

praktijkopdrachten hoort. 

 

 
Telefoonhouder 
 

 

Beroepstaak 

Een beroepstaak is een afsluitende praktijkopdracht waarbij je de 

vaardigheden die je geleerd hebt in de praktijkopdrachten gaat 

toepassen. En je past hierbij ook de kennis toe die je hebt opgedaan 

door het bestuderen van de theorie. 
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Verfblikken worden gemaakt uit aluminium 

plaat 
 

Toepassing 

Aluminium wordt veel gebruikt: 

• In de auto-industrie vind je aluminium plaatwerk onder meer in 

behuizingen, carrosseriedelen, velgen en sierlijsten.  

• In de bouw wordt aluminium gebruikt in ramen, deuren, 

trappen, trapleuningen en deurbeslag. 

• In huishoudens kom je aluminium pannen en kommen tegen. 

• Bij verpakkingsmateriaal zie je dat bijvoorbeeld bakjes, folie, 

drankblikjes en tubes van aluminium worden gemaakt. 

 

Door legering met andere elementen wordt aluminium sterker, maar 

wel gevoeliger voor corrosie. Met toevoeging van 4% koper wordt 

het harder en sterker: duraluminium. Deze legering wordt onder 

meer gebruikt voor vliegtuigen en frames van motorfietsen. 

  

Vraag 

 18  Schrijf drie positieve eigenschappen van aluminium op. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

  

Vraag 

 19  Noem twee toepassingen van aluminium plaat of profielen. 

 
1    

 

 
2    

 

 

 

Verzinkt staal Zink is een vrij zacht metaal, maar het is goed bestand tegen 

corrosie. Vandaar dat je het materiaal vooral terugziet als toplaag. 

 

 Het aanbrengen van een dun laagje zink op een metalen voorwerp 

noem je verzinken. Verzinken beschermt metalen tegen corrosie, 

bijvoorbeeld ijzer en staal tegen de vorming van roest. 

 

Verzinkmethoden 

Er zijn verschillende methoden van verzinken: 

• Thermisch verzinken doe je door dompelen in een bad met 

gesmolten zink. Dit wordt vooral gebruikt om staal of ijzer te 

beschermen tegen corrosie, bijvoorbeeld voor vangrails en 

lantaarnpalen.  

• Galvaniseren is een methode die gebruik maakt van elektriciteit 

om een voorwerp te bedekken met een laagje metaal 

(bijvoorbeeld zink).  

 

 

 

 

 

 

 
Verzinkt staal wordt onder meer toegepast in 

vangrails langs autowegen 
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MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN 2 

 

Machines en gereedschappen 

 

In deel 1 heb je veel geleerd over verschillende machines en 

gereedschappen. In de theorie van deel 2 leer je over de andere 

machines. In de tabel hierna zie je alle machines op een rij met 

daarbij aantal kenmerken van de machines. 
 

 

Afbeelding Machine Doel Instellingen 

 

Cirkelzaag Hiermee zaag je veel 

verschillende materialen 

zoals hout, metaal en 

asfalt. 

Voor elk materiaal is er een eigen 

soort zaagblad. Welk zaagblad en 

soort vertanding er is staat 

aangegeven op de verpakking.  

 

Je stelt met de gradenboog de hoek 

in waarin er gezaagd moet worden.  

 

De beveiligingskap van een cirkelzaag 

zorgt ervoor dat je met je handen 

niet in de buurt kunt komen van het 

draaiende blad. 

 
 

Band- en lintzaag Deze machine wordt 

vooral gebruikt voor 

hout, kunststof en 

metaal.  

 

De lintzaag is een 

verticale zaag, je zaagt 

hiermee voornamelijk 

hout en 

kunststofschuim. 

 

De bandzaag is een (zo 

goed als) horizontale 

zaag. Hiermee zaag je 

vooral metaal en 

kunststof. 

De machine heeft een flexibel 

zaaglint dat verwisseld kan worden 

voor een ander soort zaaglint.  

 

Hoe smaller het zaaglint, des te 

kleiner de bocht kan zijn die gezaagd 

kan worden. 

 

Bij het zagen van metaal stel je een 

lage zaagsnelheid in en koel je met 

koelvloeistof.  

 

Met de zaagsteun stel je de 

zaaglengte boven de zaagtafel af op 

de dikte van het materiaal. 

 

Plaatschaar Hiermee knip je 

plaatmateriaal.  

Dit gebruik je bij een dikte van 0,2 tot 

20 mm staal of 0,2 mm tot 14 mm 

rvs. Naar aanleiding van de dikte van 

het materiaal stel je de slagkracht in. 

 

De plaat wordt vastgehouden 

door stempels. De plaatschaar bij jou 

op school werkt waarschijnlijk met 

een voetpedaal. 

 

Er zijn plaatscharen met een CNC-

besturing, je kunt de lengte, dikte, 

breedte en soort materiaal aangeven. 
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Zaagmachines De zaag is een van de bekendste gereedschappen voor het bewerken 

van metaal, hout en kunststof. Je gebruikt de zaag onder andere 

voor het korter maken van buizen, profielen, staven en balken. 

Zagen is ook een geschikte techniek voor precisiewerk. Gebruik 

hiervoor bijvoorbeeld een handzaagje. 

 

 

 

 

 
Een cirkelzaag is een prima gereedschap om 

profielen door te zagen 
 

 

 

 

Zagen kan een tijdrovend proces zijn, zeker als je dikker materiaal of 

vol stafmateriaal moet zagen. Gezaagde metalen plaat is scherp, dus 

gebruik werkhandschoenen en ontbraam de randen! 

 

Soorten zaagmachines 

Voor een goed resultaat moet je de juiste machine, zaagsnelheid en 

zaagblad kiezen. Voor het zaagblad is met name de dikte van het 

werkstuk belangrijk.  

 

Cirkelzagen, band- en lintzagen worden in plaatwerk en constructie 

het meest gebruikt.  

 

 

Vertanding  Er zijn veel verschillende zaag(machines) waarmee je kunt werken. 

Een decoupeerzaag werkt sneller dan een handzaag. Welke zaag jij 

kiest voor een werkstuk hangt niet alleen af van snelheid. De vorm 

van een zaagblad bepaalt namelijk hoe een zaagsnede eruit ziet. Bij 

sommige zagen zijn de inkepingen in een zaag bijvoorbeeld dieper. 

Deze inkepingen noem je vertanding. 

 

In de tabel hierna zie je verschillende soorten vertanding, welk effect 

de vertanding heeft en welke materialen je met welke vertanding 

gebruikt. 

 

 

Illustratie Soort vertanding Opmerking Materiaal 

 

Gefreesde en gezette 

vertanding 

Geeft een vrij grove 

zaagsnede 

• hard- en zachthout 

• aluminium 

• kunststoffen 

• nonferrometalen 
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Band- en lintzaagmachine Lint- en bandzaagmachines worden veel gebruikt voor het zagen van 

hout, kunststof en metaal. Ze hebben een flexibel zaaglint dat je 

kunt verwisselen voor het zagen van diverse metaalsoorten.  

 

Het zaagblad kan enkele meters lang zijn. De tanden zitten aan de 

(lange) zijde van het zaaglint. 

 

Veel lint- en bandzagen kunnen ook in verstek zagen. Het zaaglint 

beweegt van boven naar beneden door het werkstuk en drukt het op 

de zaagtafel. Je voert het werkstuk langs een geleider. 

 

Het verschil tussen een band- en lintzaagmachine is dat bij 

lintzaagmachines de zaag verticaal is. Deze machines gebruik je 

vooral voor het zagen van hout en kunststofschuim. Er zijn twee 

soorten lintzagen. De lintzaag met een verticaal zaagblad en de 

lintzaag waarmee je ook metaal kunt zagen. De laatste noem je ook 

wel een bandzaag. 

 

Bij bandzaagmachines ligt de zaag bijna horizontaal. Deze machines 

zie je vooral in de metaal- en kunststofbewerking. 

 

Een band- of lintzaag is geschikt om lange zaagsneden mee te 

maken, materialen met een grote dikte te zagen en zaagsneden met 

bochten te maken. Hoe smaller het zaaglint is, des kleiner (de radius 

van) een bocht kan zijn.  

 

Voor metaalbewerking is de zaagsnelheid vrij laag en moet het 

zaagblad tijdens het zagen worden gekoeld door een koelvloeistof. 

 

Met de zaagsteun stel je de hoogte van de zaagtafel in. De hoogte 

pas je aan op de dikte van het materiaal. De afstand tot het 

materiaal moet zo klein mogelijk zijn om knikken van het zaaglint te 

voorkomen. 

 
 

 
Zaagblad 

 

 
Een lintzaag heeft een verticaal zaagblad. Deze 

gebruik je voor kunststof en hout 

 
 

 

 
Lintzaag metaal 
 

 
Een bandzaag heeft een (bijna) horizontaal 

zaagblad 
 

  

Vraag 

 33  Met wat voor soort lintzaag kun je metaal zagen? 

 
 

  

 

 

 


