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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

 Naam:
Klas:
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In 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 het 

onderdeel Techniek. 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 De denktank X X   

P2 3D-printen koekjesuitsteker X X   

P3 Maakplan X X   

Theorie 

Materiaalkennis en verbinding - Verbindingen X X   

Materiaalkennis en verbinding - Houtverbindingen X X   

Materiaalkennis en verbinding - Metaalverbindingen X X   

Materiaalkennis en verbinding- Kunststofverbindingen X X   

Soorten printers X X   

Printen en plotten X X   

Product maken - Werkvoorbereiding X X   

Product maken - Maken van een ontwerp X X   

Hulp voor Anko X X   

Controleren - Meten en maten X X   

Controleren - Verbeteren van je product X X   

Controleren - Controlekaart X X   

Evaluatie 

Checklist X X   

LOB 

Competentie 1 X X   

Competentie 8 X X   
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DESIGN THINKING 

P1 DE DENKTANK 

 

Ontwerpen Elk product is ooit ontworpen. Een product is een eindresultaat dat 

jij kunt kopen. Melk is een product. Hoe we melk kunnen verwerken 

als voedingsmiddel is al lang geleden uitgevonden. De verpakking 

van melk verandert wel elke paar jaar. Dit geldt voor de meeste 

verpakkingen. In de afbeelding zie je hoe de verpakking van 

Wickypakjes is veranderd door de jaren heen. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden bij het ontwerpen van een 

product: 

• Je ontwerpt een verpakking of manier van presenteren. 

• Je ontwerpt een nieuwe versie van een bestaand product, 

bijvoorbeeld een stoel of een beker. 

• Je ontwerpt een compleet nieuw product dat nog nooit eerder is 

gemaakt. 

 

Wickyverpakkingen door de jaren heen 
 

 

 

Design thinking Je hebt vast wel eens een brainstorm gedaan om ideeën te 

verzamelen. Maar een brainstorm is niet de enige manier daarvoor. 

In deze cursus gebruik je een andere manier. Het heet design 

thinking. 

 

Design thinking is een methode die probleemoplossend werkt en 

waarmee je buitengewone, creatieve resultaten kunt halen. 

 

Er zijn vijf fases. Hierna staan ze uitgelegd en er staan opdrachten bij. 

Aan het eind van deze PO hebben jullie samen bepaald welk 

evenement je gaat organiseren en wie de doelgroep is. 

 Samen wilde plannen maken 
 

 

 

Fase 1 - empathize Bij design thinking ontwikkel je, samen met de eindgebruiker, 

oplossingen die de behoeftes van de eindgebruiker vervullen. Je 

begint met het goed onderzoeken van de behoefte. 

 

Bij design thinking vraag je niet op de traditionele manier: wat gaan 

we organiseren? Maar je doet een stap terug en je denkt vanuit de 

droom. In deze fase is alles mogelijk. Tijd, geld, opdrachtgever 

spelen allemaal geen rol. 

Wat wil je het allerliefst? 
 

  

 

 

 



 

DESIGN THINKING 

8 

 

Fase 3 - ideate Je hebt nu een aantal ideeën in het geel en in het rood. De volgende 

stap is je ideeën delen met twee anderen. De ideeën die jullie 

hetzelfde hebben markeer je oranje. Nieuwe ideeën schrijf je erbij 

met zwarte pen. 

 

Stel een vraag aan de persoon met wie je ideeën aan het delen bent. 

De vraag is: voor welke doelgroep is dit idee? Schrijf het antwoord 

bij het idee met een blauwe pen.  

 

Op deze manier vinden jullie de doelgroep voor het evenement. 

Bepaal de doelgroep 
 

 

 

 Fase 4 - prototype  Je hebt nu allerlei gekleurde ideeën en je weet wie de doelgroep is 

voor de ideeën. Nu ga je een top 10 maken van je ideeën. Je hebt 

hiervoor vier minuten tijd. De docent houdt de tijd bij.  

 

Deel met je buurman of buurvrouw je top 10. Samen hebben jullie 

dus twintig ideeën. Maak er samen een top 8 van. 

 

Voeg een ander tweetal toe aan jullie tweetal. Je bent nu een viertal 

met beide een top 8 aan ideeën. Jullie hebben dus samen zestien 

ideeën. Maak er een top 4 van met elkaar. Houd goed de doelgroep 

in de gaten. Die blijft hetzelfde.  

 

Nu kies je een idee uit de top 4. Maak een moodboard van dit idee. 

Je hebt hier vijftig minuten de tijd voor. Je docent houdt de tijd bij.  

Werk een idee uit in een moodboard 
 

 

Moodboard Valentijnsdag 
 

 

Een moodboard is een collage van posterformaat. Je gebruikt het om 

een concept, idee, een gedachte of gevoel te visualiseren. Deze 

collage kun je gebruiken om een sfeer weer te geven.  

 

Een moodboard is een ideale methode om abstracte ideeën 

concreet te visualiseren. De letterlijke vertaling van het woord 

moodboard is sfeerbord. 

 

Vragen om uit te werken in je moodboard zijn bijvoorbeeld: 

• Wat zie ik in het moodboard? 

• Hoe ziet mijn doelgroep eruit? 

• Hoe ziet mijn locatie eruit? 

• Wat voor kleding hebben mensen aan? 

• Wat eten de mensen op het evenement? 

• Hoe is het met de veiligheid gesteld op het evenement? 

• ... ? 

• ... ? 
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Lijmen Je kunt hout heel goed lijmen. Je kunt hout koud op elkaar lijmen. 

Dat betekent dat er verder geen verbinding is tussen de stukken 

hout. Als je dit doet heb je kans dat de verbinding niet lang blijft 

zitten. 

 

Als je hout in verstek zaagt of een bepaalde verbinding maakt werkt 

lijm wel heel goed. Dat komt omdat er dan een groter oppervlakte is 

waar de lijm op kan hechten.  

 

 

 

Met lijm kun je stukken aan elkaar maken of 

een verbinding versterken. Je gebruikt hierbij 

vaak lijmklemmen 
 

 

    

Hoe sterk is lijm? 

 

 

 
Soorten lijm 
 

 

Lijm is tegenwoordig heel sterk. Vaak is de lijm sterker dan het 

materiaal dat je er mee lijmt. Er bestaan veel verschillende 

lijmsoorten. Voor hout wordt het meest gebruik gemaakt van de 

witte houtlijm. 

 

De witte houtlijm is vaak onderverdeeld in klasse D1 tot D4. Dit heeft 

te maken met de vochtbestendigheid: 

• D1 is niet vochtbestendig; 

• D4 is heel vochtbestendig. 

 

De witte houtlijm droogt doordat het vocht uit de lijm verdampt of 

in het hout trekt. 

 

Ook zijn er vullende lijmsoorten: bruislijm of PU-lijm. Een vullende 

lijmsoort wordt gebruikt om een (sterke) verbinding te krijgen als de 

verbinding net niet helemaal passend is. 

 

Er bestaan ook verschillende soorten tweecomponentenlijm. Deze 

zijn zeer vochtbestendig en sterk. 

 

Tweecomponentenlijm hardt uit door een chemische reactie die 

ontstaat als de twee lijmdelen gemengd worden. Kijk dus goed uit 

met het openen en mengen van je lijm. Zorg dat je de tube of het 

blik niet besmet met het andere deel van de lijm. 

 

 

 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/hoe-sterk-is-lijm/
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Met een hitteföhn kun je kunststof vervormen 

 

Een bakje van kunststof gevormd door een 

hitteföhn 
 

Kunststof kan je ook verwarmen met een hitteföhn. De plek die je 

verhit zal flexibel worden. Op deze manier kan je hele organische 

vormen maken met bijvoorbeeld plexiglas. Misschien heb je in de 

onderbouw wel een fruitschaal gemaakt op deze manier. 

 

Let op: met een hitteföhn verwarm je veel minder precies dan met 

een buigmachine. Als je rechte vouwen wilt maken in het materiaal 

gebruik je liever een buigmachine. 

 

 

Vacuümvormen Met een hitteföhn en een buigmachine kan je kunststof platen 

vervormen. Met een vacuümvormer kan dit nog veel beter. De 

vacuümvormer is een machine die het kunststof gelijkmatig 

verwarmd. Als de plaat goed opgewarmd is wordt er een mal in het 

kunststof geduwd. Tegelijkertijd wordt alle lucht weggezogen. 

 

 

 

 

    

Maak je eigen vacuümvormer 
 

 

Door de combinatie van verhitting, druk en het vacuümtrekken krijg 

je een zeer precieze vorm. Ideaal voor een verpakking of een 

onderdeel van een product. Is er bij jou op school geen 

vacuümvorm-machine? Je kunt ook zelf een machine maken met 

een hitteföhn en een stofzuiger, zie de link. Let op: wil je dit doen? 

Vraag dan altijd hulp en toestemming aan je docent. 

  

https://link.dp-totaal.nl/vacuumvormer/
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De schuifmaat De schuifmaat is een hulpmiddel om heel precies mee te kunnen 

meten. Je kunt verschillende maten meten: 

• diameter binnenmaat 

• diameter buitenmaat 

• dieptemaat 

 

Om te weten hoe je deze verschillende maten moet meten moet je 

eerst weten hoe een schuifmaat in elkaar zit. Op de afbeelding 

hieronder zie je welke onderdelen de schuifmaat heeft. 

 

Je kunt buitenmaten, binnenmaten en 

dieptematen meten 
 

 

 
  

De bekken van de schuifmaat plaats je zorgvuldig aan de buiten- of 

de binnenkant van het voorwerp dat je opmeet. Zorg ervoor dat de 

mesjes recht op het voorwerp zitten. Ook plaats je de bekken zo ver 

mogelijk om of in het voorwerp. Als je de bekken schuin of niet ver 

genoeg om het object heen zet lees je een verkeerde maat af.  

 

 

 

 

 

 

Plaats de bekken goed in of om het 

voorwerp 

Plaats de bekken niet schuin in of  

om het voorwerp 

Zo meet je op de juiste manier 

 


