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Werken met Edu4all

REGISTREREN, AANMELDEN EN LICENTIE ACTIVEREN
Je gaat aan de slag met Edu4all. Volg volgend schema om te kijken wat je moet doen.

Wachtwoord:Gebruikersnaam:  

Ga naar bronnen.edu4all.nl/bronnen/
handleiding en bekijk de film 
Licentie activeren.

Ga naar licentie.edu-actief.nl. 
Klik op Aanmelden.

Kies voor Aanmelden via Edu’Actief.

Kies voor Een nieuwe gebruikersnaam 
aanmaken.

Maak een gebruikersnaam en wachtwoord 
aan.
Gebruikersnaam = je schoole-mailadres*
Wachtwoord = naam van je school

*Heb je geen schoole-mailadres? Vraag dan 
  je docent om een gebruikersnaam.

Schrijf je gebruikersnaam en wachtwoord 
op in de vakken onderaan deze pagina.

Vul op de website de licentie in die op 
de eerste pagina van dit werkboek staat. 
Klik op Activeren. 

Je hebt nu toegang tot de bronnen. 
Log in op www.edu4all.nl met je 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

Ga naar licentie.edu-actief.nl.

Je kunt direct aan de slag.
Ga naar www.edu4all.nl en log 
in met je gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Ja NeeIs dit het eerste werkboek van Edu4all 
waar je mee werkt?

Is dit het eerste werkboek voor dit 
profielvak of keuzevak?

Zoek in een werkboek dat je 
eerder hebt gedaan je 
gebruikersnaam en wachtwoord 
op. Schrijf je gegevens op in de 
vakken onderaan deze pagina.

NeeJa
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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.
Deze bronnen vind je op www.edu4all.nl.
Op bronnen.edu4all.nl/bronnen/handleiding wordt uitgelegd hoe je werkt met de bronnen op de
website.

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.

OPDRACHTEN VOOR BB, KB EN GL
Doe jij de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg? Dan zitten er speciale
opdrachten voor jou in het werkboek. Je herkent deze opdrachten aan de volgende pictogrammen:

BB opdracht voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg

KB opdracht voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg

GL opdracht voor leerlingen van de gemengde leerweg.

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

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met werk voorbereiden

BRON Bekijk de Film Werkvoorbereider meubelindustrie. Maak daarna opdracht 1 tot en met 6.

1. De film laat het werk van een werkvoorbereider in de meubelindustrie zien.
a. Welke taken heeft een werkvoorbereider in de film? Let op! Er zijn meerdere antwoorden

mogelijk!
bepalen hoeveel tijd er nodig is, en hoeveel mensen en materialen er nodig zijn
bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen er nodig zijn
bepalen welke gereedschappen en machines er nodig zijn
de kostprijs berekenen
overleggen met de opdrachtgever
een productieplanning maken
een technische tekening maken
aangeven hoe de producten moeten worden gemaakt
inkoop- en bestelorders plaatsen

b. Welke twee taken lijken jou het leukst om te doen? Leg uit waarom.

c. Welke taak lijkt jou niet leuk om te doen? Leg uit waarom.
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2. Wie doet wat? Kies uit:
bereidt het werk voor•

• geeft een opdracht
• maakt de meubels.

De opdrachtgever 

De werkvoorbereider 

De productiemedewerker 

3. In de film bereidt de werkvoorbereider het werk voor. Maar in sommige fabrieken moeten de
productiemedewerkers zelf hun werk voorbereiden. Welke taken horen bij voorbereiden en welke
horen bij maken? Kies uit de volgende taken:
boren - lijmen - materialen verzamelen - een planning maken - een werktekening bekijken - zagen

MakenVoorbereiden

De productiemedewerker maakt een product.
Zijn taken zijn:
1. 

2. 

3. 

De productiemedewerker bereidt zijn werk
voor. Zijn taken zijn:
1. 

2. 

3. 

8 Industriële producten maken van hout, metaal en kunststof

Deel A Het werk voorbereiden



4. Als productiemedewerker werk je in de productie-industrie, bijvoorbeeld in een meubelfabriek.
Maar je kunt ook werken in een houtfabriek, kunststoffabriek of metaalfabriek.
a. In een houtfabriek worden producten van hout gemaakt, zoals een tafel.

Geef nog twee voorbeelden van houten producten.
1.

2.

b. In een metaalfabriek worden metalen producten of onderdelen gemaakt, zoals metalen buizen.
Geef nog twee voorbeelden van metalen producten.
1.

2.

c. Veel producten worden van kunststof gemaakt, zoals bakjes. Geef nog twee voorbeelden van
kunststof producten.
1.

2.

5. Ken je iemand die in een fabriek werkt?
Ja

Hij of zij heet 

Zijn of haar beroep is 

Het bedrijf waar hij of zij werkt, heet 

Nee

6. 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 productiemedewerker aan de slag gaat, moet je:
de werktekening lezen1.
Je moet:
• de maten herkennen en begrijpen
• de diameter herkennen en begrijpen
• de doorsnede herkennen en begrijpen
• de aanzichten herkennen en begrijpen
• de exploded view herkennen en begrijpen
• de stuklijst herkennen en begrijpen.
de werktekening aanvullen2.
Je moet:
• een doorsnede aanvullen
• maten aanvullen
• de stuklijst invullen.
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de werktekening maken3.

KB

Je moet:
• de doorsnede tekenen
• de maten invoeren
• de stuklijst invullen.
het werk voorbereiden4.
Je moet:
• de werkvolgorde bepalen
• de werkopdracht begrijpen
• een lijst van materialen maken
• de kostprijs berekenen
• een productieplanning maken

Een productiemedewerker maakt industriële producten. Dat betekent dat hij in een fabriek producten
maakt. Bijvoorbeeld fietsen, auto’s, meubels of onderdelen van machines.
Een productiemedewerker heeft de volgende taken:

7. Welke taken ga jij in Deel A uitvoeren als productiemedewerker?
a. Vergelijk de vijftien taken die in de afbeelding staan met de leerdoelen hierboven. Welke taken

horen bij een leerdoel?

b. Waar horen de taken waar je in dit deel mee aan de slag gaat bij?
Kies uit:

het werk voorbereiden
de onderdelen van de producten maken
de producten in elkaar zetten
de producten controleren
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8. Najib en Adaya gaan allebei een tafel maken. Ze bereiden allebei hun werk voor.
Voorbereiding van Najib:
• Hij verzamelt hout.
• Hij pakt een zaag, een boormachine en wat schroeven.

Voorbereiding van Adaya:
• Ze maakt eerst een tekening van de tafel.
• Ze zet op de tekening welke maten de tafel moet krijgen.
• Ze maakt een lijst van al het hout dat ze nodig heeft om de tafel te maken.
• Ze maakt ook een lijst van gereedschappen en machines die ze moet gebruiken.
• Ze verzamelt alles wat op haar lijsten staat.
a. Welke werkwijze zou jij het liefst gebruiken?

die van Najib
die van Adaya

b. Waarom?

c. Welke werkwijze is het meest geschikt voor werken in een fabriek?
van Najib
van Adaya

d. Waarom?

9. Met welke werktekeningen heb jij wel eens gewerkt? Let op! Er zijn meerdere antwoorden mogelijk!
Een werktekening voor het:

in elkaar zetten van een kast
in elkaar zetten van speelgoed
bouwen met Lego
maken van een tafel

10. Een productiewerker moet zijn werk altijd goed voorbereiden.
a. Ben je het met de stellingen hierna eens? Antwoord met Ja of Nee.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Ja / nee
Voordat ik iets ga maken, wil ik eerst weten welke materialen ik nodig heb. Ja / nee
Voordat ik iets ga maken, wil ik eerst weten welke gereedschappen ik nodig heb. Ja / nee
Voordat ik iets ga maken, wil ik eerst weten hoeveel tijd ik ervoor nodig heb. Ja / nee
Voordat ik iets ga maken, wil ik eerst weten hoeveel geld het gaat kosten. Ja / nee

b. Welke conclusie trek je hieruit?
Ik vind het wel / niet fijn om mijn werk voor te bereiden, want: 
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11. Waarom moet je in een fabriek het werk voorbereiden? Bedenk bij elk woord in het schema hierna
één reden.

Waarom moet je in een fabriek het werk
voorbereiden?

Woord

Omdat je dan van tevoren weet hoeveel geld
de productie gaat kosten

Geld

Mensen

Materialen

Gereedschappen en machines

Tijd

Taak 3 Taken plannen

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

12. Bekijk Taak 4 tot en met 12. En bekijk het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je nog gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4.

Bij Taak 1 tot en met 3 hoef je dit niet in te vullen.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met             .

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

c. Overleg met je docent. Zijn er opdrachten die jij samen gaat doen met de docent?
Ja, opdrachten  doen wij samen met de docent.

De docent heeft nu al wel / niet gemeld wanneer we deze opdrachten samen doen.
Nee.

d. Op jouw school hebben jullie programma’s die hun eigen gebruiksaanwijzing of
schoolstappenplan hebben. Overleg met je docent waar jij dit materiaal kunt vinden.
Gebruiksaanwijzingen, schoolstappenplannen of andere informatie kan ik vinden op de
computer / op papier.
De plek waar het staat is: 

e. 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.
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f. Heb je een taak af? Zet een √ in kolom 5. Zet een - als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1
en 2 hebt gedaan, kun je deze nu afvinken.

6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

25Kennismaken met werk
voorbereiden

1

15De leerdoelen bij Deel A2

10Taken plannen3

50Een werktekening lezen4

100Werktekening aanvullen5

50Doorsnede aanvullen6

100Stuklijst invullen en
materiaalstaat maken

7

50Kostprijsberekening
maken

8

50Werkvolgorde bepalen9

100Productieplanning maken10

30Terugkijken en verder
kijken

11

20Voorbereiden op de toets12

Aan de slag
Je werkt als productiemedewerker in de HoMeKu-fabriek. In deze fabriek worden producten of
onderdelen gemaakt van hout, metaal en kunststof. Bijvoorbeeld tuinmeubelen, kasten en kapstokken.

Tuincentrum Top Tuin wil een kweekkas laten maken. Het tuincentrum wil graag dat jullie eerst één
kweekkas maken. Als ze daarover tevreden is, wil het tuincentrum er 6.000 laten maken.

De ontwerper van de HoMeKu-fabriek heeft een werktekening gemaakt. Hierop staat precies hoe je
de kweekkas moet maken. Voordat je hiermee begint, ga je eerst het werk voorbereiden.
Je gaat:
• de werktekening lezen
• de werktekening bewerken in een 2D-tekenprogramma
• een doorsnede tekenen
• een materiaalstaat maken
• een kostprijsberekening maken
• de werkvolgorde bepalen
• een productieplanning maken.
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Taak 4 Een werktekening lezen

Je werkt als productiemedewerker in de HoMeKu-fabriek. Je gaat de werktekening van de kweekkas
lezen. Wat moet je volgens deze tekening gaan maken? Begrijp je alles wat op de werktekening staat?

VOORBEREIDEN
BRON Lees ‘Symbolen’ van Tekstbron 5.8 Werktekeningen. Maak daarna opdracht 13 tot en met 17.

13. Wat is een werktekening?
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14. Op een werktekening staan lijnen, arceringen, cijfers en soms ook kleuren, oftewel symbolen.
Wat betekenen de volgende lijnen op een werktekening?

1. 

2. 

15. Welke maten worden op een werktekening gebruikt?
meters
centimeters
millimeters

16. Bekijk de afbeelding hierna. Wat betekent dit symbool?
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