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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 deze cursus maak je in totaal elf praktijkopdrachten. Hierbij leer je 

de theorie. Je bent de 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 drie praktijkopdrachten die je doet bij D&P 

Algemeen.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 Meatless Monday X X   

P2 Advies schrijven kledingmarkt X X   

P3 Poster maken X X   

Theorie 

Meatless Monday X X   

Recycling - Producten recyclen en verkopen X X   

Poster maken X X   

Gereedschappen - Klein handgereedschap X X   

Gereedschappen - Materiaal zagen X X   

Gereedschappen - Stationair gereedschap X X   

Gereedschappen - Boren X X   

Gereedschappen - Metaal knippen X X   

Gereedschappen - Metaal snijden X X   

Gereedschappen - Metaal zetten X X   

Evaluatie 

Checklist X X   

LOB 

Competentie 2 X X   

Competentie 6 X X   

Competentie 9 X X   
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MEATLESS MONDAY 

THEORIE 

 

Meatless Monday Effectief de opwarming van de aarde tegengaan? Begin dan met het 

eten op je eigen bord. 

 

Je merkt het al in de zomers in Nederland. De afgelopen jaren 

ervaren we ook hier op IJburg bijna tropische temperaturen. Dat is 

natuurlijk fijn want we wonen aan het water en kunnen dan heerlijk 

genieten van het strand op centrumeiland of met een bootje het 

water op gaan. Tegelijkertijd hoor ik leerlingen vaak op school klagen 

dat het zo warm is. 

Dan hebben we ook nog de winters. Winters waarin we geen ijs en 

sneeuw hebben gezien of juist winter waar het heel koud is en er 

zoveel sneeuw ligt dat zelfs de trams niet meer rijden. Dat noemen 

we weersextremen. 

 

Weersextremen stappelen zich op boven ons kikkerlandje. Hele 

harde wind, of juist hele hete dagen waar je liever binnen wilt zijn 

dan buiten om wat verkoeling te zoeken. We hebben al veel 

demonstraties gezien en mooie initiatieven van veel mensen om na 

te denken over hoe kunnen we dit veranderen. 

 

We gaan nu kijken welke stappen jij kunt zetten om zo een bijdrage 

te leveren aan een beter milieu. Hiervoor heb je eerst een aantal 

weetjes nodig om te begrijpen wat het probleem van vlees eten is. 

• Door minder vlees te eten worden de broeikasgassen minder. 

Momenteel is 15 tot 20% van alle broeikasgassen die we 

uitstoten direct terug te voeren op veeteelt. 

Anko en Maiya eten nog maar weinig vlees 
 

 

Een trotse boer met zijn koeien 
 

 

• Een koe maakt mest. Koeienstront noemen we dat ook wel. De 

uitstoot van koeienstront geeft een stof af die we methaan 

noemen. Methaan is een stof die een bijdrage levert aan de 

opwarming van de aarde. Door dus minder vlees te eten hebben 

we dus minder koeien nodig met als gevolg minder methaan. 

• Een dier dat we eten gebruikt veel water om te kunnen groeien. 

Daarnaast eten veel dieren maïs. Maïs heeft weer water nodig 

om te kunnen groeien. Kortom een vicieuze cirkel. Minder 

dieren voor de consumptie is dus ook minder watergebruik wat 

goed is voor een duurzaam klimaat. 

• Momenteel wordt veel regenwoud gekapt om er dan maïs en 

soja te verbouwen. 70% van deze opbrengst gaat naar het voer 

dat dieren eten. Het is beter om maïs en soja direct voor 

mensen te verbouwen. Indirect eet je nu als je vlees eet de soja 

en maïs die ook nog eens vaak genetisch gemanipuleerd zijn. Dat 

laatste is niet altijd even gezond voor je lichaam. Maar dat is een 

andere discussie. 
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Voorbereiden Vorm een mening over het organiseren van een kledingmarkt. Wat 

zijn voor jouw de pluspunten en wat zijn de minpunten? Verzamel ze 

in een tabel. 

 

Kledingmarkt 

Pluspunten of argumenten 

voor 

Minpunten of argumenten 

tegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vind jij Maiya? Goed idee of niet? 
 

 

 

Stappenplan Stap 1 - de titelpagina 

 

Op de titelpagina hoort onder andere het volgende te staan 

• titel van je advies; 

• namen van degene die het geschreven heeft; 

• Voor wie je het advies schrijft (in dit geval is dat Anko); 

• plaats datum & jaar. 

 

Stap 2 - inleiding 

De inleiding is een samenvatting van de opdracht 

In de samenvatting schijf je wat de aanleiding is voor het advies wat 

je gaat schrijven. Kortom je herhaalt de opdracht. 

 

Stap 3 - het advies 

In de inleiding van je advies geef je aan wat het doel is van het advies 

dat je schrijft. 

In dit geval is het doel Anko te adviseren op het wel of niet 

organiseren van een tweedehands kleding markt op het IJburg 

college met als doelgroep alle leerlingen van het IJburg College. 

 

Mocht je adviseren om dit niet te doen kom dan met een alternatief 

voor Anko wat hij dan kan doen om tweedehandskleding te 

verkopen. 

In dit advies beargumenteer jij waarom je wel of niet het idee van 

een tweedehands kledingbeurs op het IJburg college adviseert. 

Belangrijk is dat je dan vertelt waarom je het advies geeft. Wat is de 

win win situatie voor Anko hier? Wat is de win-winsituatie voor een 

beter wereld hier? Zoek hier b.v. websites bij die je mening 

ondersteunen of doe een interview met iemand die je mening 

ondersteunt. 

 

 

 

Anko is blij met zijn advies 
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Voorbeelden van composities vind je hierna. 

 

 
Composities 
 

 

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. 
 

  

Vraag 

 14  Schrijf bij elke afbeelding welke compositie het is en hoe je dit 

ziet. Je kunt deze vragen beantwoorden met de informatie uit 

de tabel. 

 

 

  

Welke soort compositie is dit en hoe zie je dat? 

 

 

 

 
 

 

 

  

Welke soort compositie is dit en hoe zie je dat? 
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Belangrijke begrippen  Boodschap 

Welke informatie wil je overbrengen met het ontwerp? Wat wil je 

ermee bereiken? 

• Wil je iets verkopen? 

• Wil je informeren of aansporen? 

• Wil je vermaken? 

 

 

  

Brochure 

Informatie in de vorm van een catalogus, boekje of tijdschrift. Vaak 

met nietjes samengebonden. 

 

Compositie  

De verdeling van de beeldelementen over het vlak. 

 

Contrast  

Tegenstelling binnen het ontwerp zodat het extra opvalt. 

Bijvoorbeeld zwart-wit of recht en krom. 

 

 

Doelgroep 
 

 

Doelgroep 

Een doelgroep is een groep personen die op basis van een of 

meerdere gezamenlijke kenmerken bij dezelfde groep horen.  

 

Flyer 

Reclamedrukwerk dat aan een of twee zijden bedrukt is. Het is 

mogelijk dat een flyer een of twee keer gevouwen is. Het is een 

korte introductie op een product of dienst. 

 

 

Wat is de rol van kleur? 
 

 

Kleuren 

Welk effect wil jij bereiken met je digitale ontwerp? Kies je voor 

complementaire kleuren die elkaar versterken of zachte 

pasteltinten? 

 

Nieuwsbrief 

Veel nieuwsbrieven worden digitaal verspreid per e-mail. Een 

nieuwsbrief moet duidelijk en helder zijn met een goede huisstijl 

waaraan je meteen herkent van welk bedrijf of stichting hij is. Een 

nieuwsbrief zorgt voor betrokkenheid bij de klant of de 

geïnteresseerde. 

 

Poster 

Met een poster geef je op een aantrekkelijke manier informatie; je 

wilt iets duidelijk maken. Een poster is een (reclame)boodschap met 

plaatjes en tekst. Een poster moet vanaf een aantal meter makkelijk 

te lezen zijn. 

  

Posterformaat 

De grootte van je poster is belangrijk. Je houdt rekening met de 

leesbaarheid van een poster. Welke printmogelijkheden zijn er en 

waarvoor moet het gebruikt worden? Pas hier je formaat op aan.  
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GEREEDSCHAPPEN 

KLEIN HANDGEREEDSCHAP 

 

Handgereedschap Anko knapt graag de meubels op die hij vindt op IJburg. In zijn loods 

heeft hij allerlei soorten gereedschap die hij daarvoor gebruikt. 

 

Naast grove bewerkingen van je materiaal, zoals zagen, schuren, 

knippen en snijden zijn er veel dingen waar je klein gereedschap 

voor gebruikt. Bijvoorbeeld tangetjes en gereedschap om te meten 

en af te tekenen. In dit deel van de cursus maak je kennis met 

gereedschappen. 

De werkhoek in de loods van Anko 
 

 

 

Aftekenen Bij het maken van een product moet je veel meten en aftekenen. Je 

kunt hiervoor een normaal potlood en een liniaal gebruiken, maar 

natuurlijk zijn er ook speciale aftekeninstrumenten waardoor het net 

even makkelijker gaat. 

 

Timmermanspotlood 

Het timmermanspotlood is een breed potlood dat makkelijk vast te 

houden is. Hij heeft een stevige punt en je kunt hem makkelijk 

slijpen met een stanleymes. Ook breekt hij minder snel dan een 

gewoon potlood. Superhandig! 

 
Timmermanspotlood 
 

 

 

 

Duimstok 

Een duimstok is een lange opvouwbare liniaal. Elk deel is even lang, 

vaak is dit 25 cm. Na elk stuk zit een scharnier waardoor je hem 

makkelijk kunt draaien of vouwen. Het meet lekker snel en is 

makkelijk bij je te dragen. In veel werkbroeken zit een speciaal zakje 

voor een duimstok. 

 

 

  

 

 

 

 

 


