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Deel: 1-2-3-4

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 in totaal elf praktijkopdrachten. Hierbij leer je 

de theorie. Je bent deze hele periode bezig met deze cursus, 

verdeeld over de lessen Keuzevak, ICT, Techniek en D&P algemeen. 

Voor elk vak is er een eigen cursusboekje. 

 

In dit deel staan de twee praktijkopdrachten die je doet bij ICT. In de 

tabel vul je in hoe lang je denkt bezig te zijn met een onderdeel. Dit 

doe je in overleg met je docent. Soms ben je wat sneller en soms wat 

langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit af. 

 
Onderdeel klaar? Aftekenen maar! 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding 

Praktijkopdrachten 

P1 Onderzoek Waterbesparing X X   

P2 Koekjesuitsteker 3D-ontwerpen X X   

Theorie 

Water besparen is geld verdienen X X   

Schetsen en tekenen - Tekenen en aanzichten X X   

Schetsen en tekenen - Werktekening X X   

Schetsen en tekenen - Aanzichten tekenen X X   

Schetsen en tekenen - Stuklijst X X   

Schetsen en tekenen - Soorten lijnen X X   

Schetsen en tekenen - 2D of 3D X X   

Schetsen en tekenen - Technisch tekenen met de 

computer 

X X   

Product verbeteren - Waarom verbeteren? X X   

Product verbeteren - Koekjesuitsteker verbeteren X X   

Evaluatie 

Checklist X X   

LOB 

Competentie 4 X X   

Competentie 5 X X   
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WATER BESPAREN IS GELD VERDIENEN 

THEORIE 

 

Rekenvoorbeeld We hebben het al gehad over verspilling en waarom het belangrijk is 

om daar in je dagelijkse leven goed op te letten. Behalve een beter 

milieu levert het je namelijk ook geld op. 

 

Als je thuis water bespaart, dan scheelt dat enorm in de kosten die je 

maandelijks betaalt aan de waterleverancier. In Amsterdam is dat 

Waternet. Het is natuurlijk ook logisch. Water dat je niet gebruikt, 

hoeft Waternet ook niet te verzamelen. Ze hoeven het niet op te 

pompen uit de bodem en niet te zuiveren. En jij hoeft dat dus 

allemaal ook niet te betalen. Kortom een beter milieu begint bij 

jezelf. 

 

Douchen is fijn en doen we allemaal. Maar wat kost nou een 

kwartier douchen in vergelijking met vier minuten douchen? 

 

Een regendouche is een douchekop met een grote diameter. Die 

geeft je het gevoel van een verfrissende stortbui, maar hij verbruikt 

daarbij wel vijftien liter water per minuut. Dat zijn drie grote 

emmers vol. Als jij vijftien minuten onder de douche staat, dan 

verbruik je dus 15 × 15 liter water. Dat is 225 liter water voor één 

douchebeurt. Of 45 emmers. Best veel toch? 

 

Het Nibud is een kenniscentrum waar ze bijhouden wat de mensen 

allemaal uitgeven en waaraan ze dat doen. Ook op de vraag wat 

douchen kost, kunnen zij een antwoord geven. 

 

Stel dat je elke dag een kwartier doucht. Dan verbruik je  

7 x 225 liter = 1575 liter water per week. 

 

Er zitten 52 weken in een jaar. Per jaar gebruik je dan  

1575 x 52 = 81.900 liter per jaar. 

 

Dat is dus bijna tweeëntachtigduizend liter water als je het even 

uitschrijft in woorden! En dat zijn 16.400 emmers vol water alleen 

maar om te douchen. 

 

 
Regendouche 
 

 
Meer geld, meer groen: win-win 
 

Duizend liter water kost nu gemiddeld € 1,35.  

Dit betekent dat 1 liter water € 1,35 : 1000 = € 0,00135 kost.  

 

Dat lijkt een klein bedrag per liter. De vraag is natuurlijk wat het 

douchen over het hele jaar kost. Dat rekenen we uit met de 

volgende vermenigvuldiging: 

 

Totale kosten douchen: € 0,00135 x 81.900 = € 110,65 per persoon. 
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Vraag 

 7  Wat is het verschil tussen perspectief en projectie? 

 

 
 

 

 

De Amerikaanse projectiemethode 

 

In een werktekening zie je meerdere aanzichten van het werkstuk 

dat je maakt. Meestal is dit het vooraanzicht, rechterzijaanzicht en 

het bovenaanzicht. 

 

Een projectie kun je zien als een doos die om het 3D-voorwerp, de 

isometrische tekening, wordt heen gezet. De verschillende kanten 

kun je nu in gedachten projecteren tegen de wanden van de doos. 

Deze projecties teken je vervolgens in 2D onder en/of naast elkaar. 

Met deze tekening kun je nu het werkstuk maken! 

 

 

 

 
Projectie tegen de wanden van een doos 
 

  

Vraag 

 8  Vanuit hoeveel kanten kun je een dobbelsteen bekijken? 

 
 

  

Een voorwerp heeft altijd een voorkant, achterkant, bovenkant, 

onderkant, een linker en een rechter zijkant. Als je een werktekening 

van een voorwerp gaat maken, moet je deze aanzichten ook 

tekenen. De aanzichten staan altijd op een vaste plaats met 

blokletters erboven. Hieronder zie je een afbeelding getekend in de 

Amerikaanse projectiemethode. 
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AANZICHTEN TEKENEN 

 

Opdracht 1 Teken van de isometrische vorm het voor-, zij- en bovenaanzicht. Er 

is al een begin gemaakt. 
 

 

 

Opdracht 2 Teken van de isometrische vorm het voor-, zij- en bovenaanzicht. Er 

is al een begin gemaakt. 
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2D OF 3D 

 

Ruimtelijke vormen In bijna alle voorwerpen kun je ruimtelijke figuren herkennen. Een 

ruimtelijk figuur heeft hoogte, breedte en diepte.  

 

 

 

 
XYZ-assen. Een ruimtelijk figuur heeft een 

hoogte (Y), breedte (X) en diepte (Z) 

 
 

 

 
Een vaas in 2D en in 3D 
 

 

Links zie je een 2D-tekening van een vaas. Rechts zie je dezelfde 

tekening in 3D. Op de rechtertekening zie je niet alleen de hoogte (Y) 

en breedte (X). Je ziet ook dat de vaas diepte (Z) heeft. 

 

Hierna zie je voorbeelden van ruimtelijke figuren. Dit zijn een kubus, 

piramide, kegel, bal en cilinder. 

 

Als je deze basisfiguren kunt herkennen in voorwerpen kun je heel 

gemakkelijk zelf voorwerpen namaken of verzinnen. 

 
Kubus, piramide, kegel, bol en cilinder 
 

  

Er zijn enkelvoudige en samengestelde vormen. Een piramide heeft 

een piramidevorm. Een wc-rol heeft een cilindervorm en een laptop 

bestaat uit twee platte kubussen, of balken, met afgeronde hoeken. 

Dit zijn enkelvoudige vormen. 

 

Door een ruimtelijk figuur aan een ander figuur toe te voegen (of er 

een stuk uit te halen) kun je bijna alles bouwen. Heb jij vroeger 

gespeeld met een blokkendoos of lego? Dat is eigenlijk hetzelfde 

idee. 
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Stappenplan Stap 1 

Maak een nieuw ontwerp aan in Tinkercad en maak de vorm van het 

logo van school. De vorm is samengesteld uit één kubus en twee 

cilinders. Sleep ze op je werkveld. Maak ze alledrie 40 × 40mm groot, 

schuif ze in elkaar tot het model van het logo en voeg ze samen tot 

één vorm. 

 

 

 

Stap 2 

Kopieer deze vorm nu drie keer, zodat je in totaal vier dezelfde 

vormen op je werkveld hebt staan. 

• vorm 1 maak je geel en 15 mm hoog en 80 × 40 mm groot 

• vorm 2 maak je gat, 20 mm hoog en 78 × 38 mm groot 

• vorm 3 maak je rood, 2 mm hoog en 88 × 44 mm groot 

• vorm 4 maak je gat, 7 mm hoog en 80 × 40 mm groot 

 

 

Stap 3 

Sleep een nieuw kubus op je werkveld. Maak deze vorm wit, 2mm 

hoog en 80 × 25mm groot. Sleep nu de vorm tekst op je werkveld. In 

het menuutje dat verschijnt typ je de letters ijbc. Gebruik het 

lettertype Sans, dat lijkt het meeste op het logo van school. Maak 

deze vorm wit, 12 mm hoog en 60 × 25mm groot. Draai ze om zodat 

ze in spiegelbeeld komen te staan. Op de afbeelding hiernaast zie je 

alle onderdelen van je koekjesuitsteker als losse onderdelen staan. 

 

 

Stap 4 

Nu ga je alles uitlijnen en samenvoegen tot één vorm. Gebruik voor 

het uitlijnen steeds de middelste punten. In de afbeelding hiernaast 

zijn ze gemarkeerd met een rood cirkeltje.  

 

Begin met vorm 1 en 2. 

Dan doe je vorm 3 en 4. 

En ten slotte doe je vorm 5 en 6. 

 

 

Stap 5 

Nu hoef je alleen nog maar de drie overgebleven vormen uit te lijnen 

en samen te voegen tot één geheel. 

 

Stap 6 

En zo ziet dan jouw definitieve ontwerp eruit.  

 

Je docent legt verder uit hoe je dit ontwerp gaat printen. 

 

 


