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Werken met Edu4all

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
- Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
- Ga naar www.edu-actief.nl/licentie
- Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
- Volg de stappen.
- Daarna kun je aan de slag!

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met het beroep van productontwerper

Als productontwerper in een technisch productiebedrijf heb je een beroep vol uitdagingen.
Je onderhoudt contact met je opdrachtgever. Je ontwerpt op aanwijzing en in overleg met je
opdrachtgever een functioneel product. Dit wil zeggen dat het product een specifieke functie heeft.
Het moet voldoen aan de wensen en eisen van jouw opdrachtgever, maar ook aan de veiligheidseisen.
Je moet je kunnen inleven in de behoeften van de klant. Niet jij maar de klant staat dus centraal.
Van jou wordt verwacht dat je creatief en flexibel bent en passende oplossingen bedenkt.

Je moet het leuk vinden om in overleg met de klant een verantwoord werkend product te ontwerpen.
Maar je moet ook kunnen omgaan met kritiek wanneer de klant een eerste ontwerp afkeurt. Je hebt
uiteindelijk de verantwoordelijkheid om een goed werkend en veilig product te ontwerpen waarmee
de klant tevreden kan zijn.

BRON Bekijk de Film Industrieel productontwerper. Maak daarna opdracht 1 tot en met 5.

1. Wat is de taak van een productontwerper binnen een technisch productiebedrijf?

2. Wie staat centraal als je een product ontwerpt?

3. Het ontwerp dat je maakt moet uiteindelijk een goed werkend product opleveren. Maar waar
moet je bij het ontwerpen van het product nog meer aan denken?
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4. Wat lijkt jou leuk aan het werk van een productontwerper?

creatief bezig zijn
communiceren met de klant
schetsen maken
technische tekeningen maken met de computer
anders, namelijk: 

5. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 2 De leerdoelen bij Deel A

Als je als productontwerper gaat werken, moet je:
een Programma van Eisen kunnen opstellen1.GLKB

op basis van het Programma van Eisen een oplossing voor een probleem kunnen ontwerpen2.GLKB

een ontwerpschets (van onderdelen) van een oplossing kunnen maken3.GLKB

een ontwerp kunnen beoordelen op maakbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit,
duurzaamheid en veiligheid

4.GLKB

een technische tekening kunnen maken met een CAD-applicatie volgens de geldende normen
met maten, symbolen, aanzichten en doorsneden

5.GLKB

een technische tekening kunnen voltooien met een CAD-applicatie volgens de geldende normen
met maten, symbolen, aanzichten en doorsneden.

6.

6. Als productontwerper ontwerp je producten voor de klant.
a. Als je iets ontwerpt, moet het product aan eisen voldoen. Hierna staan voorbeelden van eisen.

Omcirkel drie eisen die jij het belangrijkst vindt.
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b. Waarom heb je voor deze eisen gekozen?

7. Je ontwerpt als productontwerper altijd een product in opdracht van iemand anders.
Vind je het leuk om een opdracht voor iemand anders uit te voeren? Of bepaal je liever zelf wat je
doet? Leg je antwoord uit.

8. Voordat je een product kunt ontwerpen, moet je goed weten wat je opdrachtgever precies wil
doen met het product. Hoe zou jij de wensen van je opdrachtgever achterhalen?

9. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel plannen.

BRON Bekijk de Website Plannen. Maak daarna opdracht 10.

10. Bekijk Taak 4 tot en met 13. En bekijk het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met .

Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?

c. Overleg met je docent:
• op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken
• op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen.

d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1,
2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken.

6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

25Kennismaken met het
beroep van
productontwerper

1
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6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

15De leerdoelen bij Deel A2

10Taken plannen3

50Een product ontwerpen
voor een opdrachtgever

4
GLKB

50Een Programma van Eisen
(PvE) opstellen

5
GLKB

50Het product schetsen6

50Tekening lezen -
projectiemethoden

7

50Tekening lezen -
lijnsoorten

8

150Tekening lezen - maten en
symbolen

9

50Tekening lezen -
doorsneden

10

50Een product in 3D
ontwerpen

11

30Terugkijken en verder
kijken

12

20Voorbereiden op de toets13

Aan de slag
Het bedrijf Metaalwerk bv is gespecialiseerd in het maken van kleine metalen producten. Het heeft
misschien twee leuke opdrachten in het vooruitzicht. Metaalwerk bv heeft contact met VastenZeker.nl,
een onlinewebshop die bevestigingsartikelen en hang-en-sluitwerk verkoopt. Deze wil zijn assortiment
uitbreiden met nieuwe designdeurknoppen en parallelklemmen.

VastenZeker.nl zoekt daarvoor een bedrijf dat deze producten kan ontwerpen en produceren. Johan,
eigenaar van Metaalwerk bv, heeft jou gevraagd om de klant uit te nodigen om samen met hem de
details door te spreken, zodat je weet aan welke eisen de producten moeten voldoen en welke levertijd
de klant verwacht.
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GLKB Taak 4 Een product ontwerpen voor een opdrachtgever

Producten worden ontworpen vanuit een vraag uit de markt. Maar het kan ook voorkomen dat een
productontwerper zelf een idee heeft over een product dat een oplossing biedt voor een probleem.
Bijvoorbeeld een powerbank voor mobiele apparaten, zoals een smartphone of tablet. Je kunt dan
op plaatsen waar geen stroom voor handen is toch de batterij van je smartphone opladen.

Een product moet aan verschillende eisen voldoen, zoals:
• Het moet functioneel zijn, dus een specifiek doel hebben. Er wordt bijvoorbeeld een probleem

mee opgelost.
• Er moet behoefte aan zijn. Gebruikers moeten het willen gebruiken.
• Het product moet veilig in het gebruik zijn.

Aan het hoofd van de ontwerpafdeling van Metaalwerk bv staat Jan. Je gaat Jan helpen bij het
ontwerpen van de deurknop en de parallelklem. Maar eerst leer je meer over de fasen van het
ontwerpproces en hoe je met een opdrachtgever moet communiceren.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 1.1 Productontwerp en -ontwikkeling. Maak daarna opdracht 11 tot en met 15.

11. Hoe heet het onderzoek om te zien of er voldoende behoefte is aan een product?

12. Bij het ontwikkelen van een product doorloop je zes stappen. Zet deze stappen in de goede
volgorde.

Definitiefase: het PvE opstellen.

Ontwerpfase: (deel)uitwerkingen bedenken en een ontwerpvoorstel formuleren.

Beginfase: analyseren en omschrijven.

Voorbereidingsfase: de productie van het ontwerp voorbereiden.

Productiefase: het product wordt in productie genomen.

Realisatiefase: het product wordt gefabriceerd.

13. Hoe heet het document dat naar de klant gaat en waarin de prijs van het product staat?
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14. In welk stadium wordt onderhandeld over de prijs van het product?

tijdens het maken van een ruwe schets
tijdens de productie
tijdens het uitbrengen en beoordelen van de offerte

15. Wat wordt bedoeld met een prototype?

De eerste stap in het ontwerpproces is een gesprek met de opdrachtgever. Om een product te maken
volgens de eisen en wensen van de opdrachtgever moet je goed kunnen communiceren met de
opdrachtgever. Je moet zijn wensen en eisen achterhalen, zodat je een goed voorstel voor het ontwerp
kunt doen. Je wilt natuurlijk graag dat de opdrachtgever zijn product bij jou laat maken.

BRON Lees Tekstbron 1.2 Communiceren met de opdrachtgever. Maak daarna opdracht 16 tot en met 19.

16. Communiceren kan op veel manieren: verbaal, non-verbaal en soms allebei.
a. Zet onder elke afbeelding of de communicatie verbaal en/of non-verbaal is.

b. Als je een product of werkstuk gaat maken, doe je dat met een werktekening. Is een
werktekening een vorm van mondelinge of schriftelijke communicatie?

17. Tijdens het gesprek met de opdrachtgever moet je achterhalen wat deze precies verlangt van het
product. Wat wil hij ermee? Wat moet het product doen? Aan welke eisen moet het voldoen?
Van welk materiaal moet het worden gemaakt? Je gebruikt dan open vragen om achter zijn wensen
en eisen te komen. In de volgende tabel staan antwoorden van de opdrachtgever.
Welke vragen horen hierbij?

12 Werken bij een technisch productiebedrijf

Deel A Een product ontwerpen



Vraag die bij het antwoord hoortAntwoord opdrachtgever

Ik wil honderd parallelklemmen laten maken.

De parallelklem moet gemaakt zijn van ETG100,
automatenstaal en St. 52-2. 

De parallelklem mag in verband met de ver-
pakking niet groter zijn dan 150 x 195 x 18 mm.

De parallelklemmen moeten over twee
maanden klaar zijn. 

18. Soms gebruik je gesloten vragen.
a. Wat is een gesloten vraag?

b. Welk voordeel hebben gesloten vragen?

c. Noem drie nadelen van gesloten vragen.
1.

2.

3.

UITVOEREN
Vandaag komt Joris langs bij Metaalwerk bv. Hij is inkoper bij VastenZeker.nl. Joris wil even overleggen
over het ontwerp van de deurknop. Het is van belang om precies te weten wat Joris’ eisen en wensen
zijn. Daarom ga je dit met twee medeleerlingen oefenen in een rollenspel. De vragen die je gaat stellen
moeten betrekking hebben op het product: de deurknop.

19. Werk in drietallen. Je gaat met open en gesloten vragen achterhalen welke eisen Joris stelt
aan de deurknop die hij wil laten maken.

a.

b. Noteer vijf open vragen die je Joris gaat stellen.
1.

2.

3.

4.

5.
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c. Speel het rollenspel. Verdeel de rollen:
Leerling 1: de opdrachtgever.•

• Leerling 2: de ontwerper. Deze leerling stelt in elk geval de vijf open vragen. Als er nog
onduidelijkheden zijn over het te maken product, stelt hij extra vragen.

• Leerling 3: de observator. Deze leerling observeert het gesprek. Stelt leerling 2 alle
genoteerde open vragen? Stelt deze leerling extra vragen om de wensen duidelijk te krijgen?
De observator bedenkt voor leerling 2 in elk geval één tip (wat kan beter?) en één top (wat
gaat goed?).

d. Klaar? Wissel van rol. Speel het rollenspel zo vaak dat iedereen een keer vragen aan de
opdrachtgever stelt.

e. Noteer hierna de tip(s) en top(s) die je van je observator hebt gekregen.

TopsTips

BB 20. Werk in tweetallen.
a. Neem allebei een voorwerp in gedachten.
b. Verdeel de rollen.

• Leerling 1 stelt vragen over het voorwerp.
• Leerling 2 geeft antwoord op de vragen.

c. Leerling 1 maakt op basis van de antwoorden notities en probeert hierna een ruwe schets te
maken.
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d. Heb je het voorwerp geschetst dat je medeleerling in gedachten had?
Ja / Nee

e. Zo nee, wat vond je onduidelijk aan de antwoorden?

f. Klaar? Wissel van rol.

CONTROLEREN
21. Hebben jullie tijdens de opdrachten open en gesloten vragen gebruikt?

Ja / Nee

22. Ben jij goed in het achterhalen van de wensen van de opdrachtgever? Of moet je nog meer oefenen?
Leg je antwoord uit.

23. Heb je alle opdrachten van Taak 4 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.
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