
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
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AFTEKENLIJST 

 

Aftekenen  

 BB KB Datum afronden Paraaf Beoordeling 

Oriëntatie 

Plaat- en constructiewerk x x    

Kennen en kunnen x x    

Praktijkopdrachten 

P8 Verbindingstechnieken x x    

P9 Puntlasvliegtuig x x    

P10 Stroom voor de fietslamp      

P11 Fietslampje x x    

P12 Festivalletters x x    

Beroepstaak gereedschapskistje 

Beroepstaak voorbereiden x x    

Beroepstaak uitvoeren x x    

Beroepstaak afronden x x    

Theorie 

Verbindingen x x    

Machines en gereedschappen 3 x x    

Werken met elektriciteit x x    

Bijzondere bewerkingen x 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: 

• verbindingstechnieken 

• puntlasvliegtuig 

• stroom voor de fietslamp 

• fietslampje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Werk met verschillende machines en 

materialen 
 

 

 
Je ziet welke theorie je kunt gebruiken bij het 

hulp nodig-logo 
 

 

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. 

 

 
In de beroepstaak maak je een 

gereedschapskist 
 

 

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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P10 STROOM VOOR DE FIETSLAMP 

 

Opdracht 10 In de volgende praktijkopdracht maak je een lampje voor je fiets. In 

deze opdracht maak je voor dat fietslampje een schakelschema. 

 

In deze opdracht ga je: 

• een schakelschema ontwerpen 

• werken met de stroom- en ampèremeter 

• werken met de wet van Ohm 

• meten aan je fietslampje 

• verschil tussen serie- en parallelschakeling herkennen 

• symbolen elektriciteit herkennen en ermee werken 

 

 
Lees de theorie Werken met elektriciteit 
 

 

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

• voedingskastje 

• 4 leds 

• snoeren 

• weerstand 

• multimeter 

 
Led 

 
 

 

Voorbereiden • Bestudeer de theorie Elektriciteit. 

• Bestudeer de opdracht. 

• Bestudeer het stappenplan. 

• Verzamel de juiste materialen. 

• Pak je BINAS. 

• Zorg voor een veilige en schone werkplek. 

 

 

 

Stappenplan Wet van Ohm 

• Bouw de schakeling.  

• Plaats in het schakelschema met het juiste symbool hoe je de 

meter gaat aansluiten. Laat dit door je docent controleren. 

• Meet met de multimeter de spanning over de spanningsbron. 

• Hoeveel spanning mag er maximaal over de led? 

• Plaats in de tekening met het juiste symbool hoe je de meter 

gaat aansluiten. Laat dit door je docent controleren. 

• Meet met de multimeter de stroom die totaal door de 

stroomkring gaat. 

• Welke weerstand moet je gaan plaatsen om te voorkomen dat 

de led doorbrandt? 

• Heb je de juiste weerstand berekend? Controleer dan of deze 

ook in de schakeling zit aan de hand van de kleurcode. 

 
Schakelschema 
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P11 FIETSLAMP 

 

Opdracht 11 Goede fietsverlichting is belangrijk. Je ziet zelf meer van de 

omgeving en andere weggebruikers kunnen jou ook zien.  

 

In deze opdracht ga je een led-fietsverlichting produceren voor je 

fiets. 

 

Je ontwerp krijg je aangereikt in werktekeningen. 

 

 Om de fietslamp te maken ga je plaatstaal zetten, plexiglas buigen 

en een ledschakeling ontwerpen en maken. 
 

Lees de theorie Verbindingen, Machines en 

gereedschappen en Werken met elektriciteit 

 

 

 
Fietslamp 

 
 

 

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

• voorschakelweerstand 

• AA-baterijhouder 

• led, bijvoorbeeld 1,8 V 20 mA (je kunt dus ook rode leds kiezen) 

• experimenteer printplaat 

• schakelaar 

• mat plexiglas 

• aluminium of rvs plaatstaal 

• zetbank 

• guillotineschaar 

• hete luchtföhn of kunststof buigmachine of warmtetafel 

 

Klein gereedschap: popnageltang, zaag, schroefbank, soldeertang, 

hamer, boormachine, boren, blokhaak, striptang en kraspennen. 

 

Klein materiaal: verschillende schroeven, bouten, moeren, 

popnagels, soldeertin, isolatietape, krimpkous, kit, schuimtape en 

verf. 

 
Vooraanzicht fietslamp 

 

 
Achteraanzicht fietslamp 
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Uitvoeren Vraag hulp aan de docent bij onduidelijkheden. Machines en 

gereedschappen zijn bij ondeskundig gebruik gevaarlijk. 

 

Voer de werkzaamheden beschreven in het stappenplan uit. 

 

Stap 1 

Onderdeel produceren: 

• Zorg voor een veilige werkomgeving. 

• Print de werktekening. 

• Teken af op het werkstuk. 

• Verwijder het overtollig materiaal. 

• Teken de zet- en buiglijnen. 

• Zet het werkstuk. 

• Boor gaten indien nodig. 

 

 

Stap 2 

Onderdeel afwerken: 

• Maak de bevestiging voor de schakelaar. 

• Verzink montagegaten op de kap. 

• Rond alle randen af. 

• Borstel of zandstraal het plaatmateriaal. 

• Ontvet en verf de onderdelen. 

• Voorzie de beugel van foamtape om je stuur te beschermen. 

 

 

Stap 3 

Verlichtingschakeling maken: 

• Gebruik het ontwerp van je led-verlichtingsschakeling uit P3. 

• Soldeer de voorschakelweerstand en leds op de printplaat. 

• Soldeer de batterijhouder op de plus en min van de printplaat. 

• Monteer de schakelaar in serie met de mindraad. 

 

 

Stap 4 

Fietslamp samenstellen: 

• Maak de randen van de behuizing waterdicht. 

• Monteer de kap over de behuizing en lijm deze vast. 

• Monteer de steun. 

• Monteer de elektronica. 

• Monteer het plexiglas. 

 

Denk aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Controleer tijdig de maten van je werkstuk. 

 
Randen met 0,5 mm radius afgewerkt 

 

 

 

  
Maak de randen waterdicht met kit 

 

 

 
De behuizing en kap bevestigen met lijm 

 

 

 

 
Verzink de schroeven in het werkstuk 

 

 

 

 
Monteer de schakelaar 
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Deksel 
 

Stap 6 

Nu is het tijd om de deksel te gaan maken. De deksel maak je op 

dezelfde manier als de zijkanten uit stap 4. Twijfel je: vraag het je 

docent. Als je de deksel af hebt, controleer je of deze goed aansluit 

op de bovenkant van de bak. 

 

Stap 7 

Als de deksel netjes past, zaag of knip je een stuk pianoscharnier af 

met een lengte van 425 mm. Controleer of het scharnier in de bak 

past. Zet het vast met een griptang. Zorg dat de kraal van het 

scharnier gelijk ligt met de bovenkant van de bak. Maak met een 

puntlas het scharnier aan de bak vast. 

 

 
Inzetbak 
 

 

Stap 8 

Het volgende onderdeel dat je gaat maken is de inzetbak. Dit is een 

lastig onderdeel om af te tekenen. Let dus goed op. Knip met de 

uithoekschaar de hoeken uit de plaat. Zet hierna de plaat om. Werk 

van buiten naar binnen. Controleer na het zetten de hoeken met de 

gradenboog. Als je nauwkeurig hebt gewerkt past de inzetbak in de 

kist. 

 

 
Handvat 
 

 

Stap 9 

Maak het handvat, om de inzetbak makkelijk op te tillen, van een 

stuk plaatmateriaal. Kijk op de werktekening als hulpmiddel bij het 

zetten. Hierop staat de vorm die het handvat moet krijgen in ware 

grootte. Als het handvat klaar is, maak je het met puntlassen vast 

aan de inzetbak. 

 

Stap 10 

Hierna maak je het handvat voor de deksel. Neem hiervoor rond 

stafmateriaal van 6 mm. Reken uit welke lengte je nodig hebt. Zaag 

dit af. Buig op de juiste maat in de bankschroef of in de 

hoekenbuiger. Controleer na het buigen de maten. 

 

Stap 11 

Teken de plaats waar het handvat moet komen af op de deksel en las 

het handvat vast. Denk erom: de materiaaldikte van het handvat en 

de deksel verschillen van elkaar. Zorg ervoor dat je niet door het 

plaatmateriaal van de deksel brandt. 

 

 

 


