
  

 

   

 

Week 15 6 april – 10 april 2020                                                                                BK3 
Module Product maken en verbeteren 

Lesdoelen Activiteit – Ik heb… 

 

√ Blok 
 

Bedrijf Welke opdrachten maak je? Welke theorie heb je gelezen? 

 

 5 Over dit blok 

 

Alle opdrachten behalve die onder het kopje 

hoe 

 

  Denk eraan dat je nu meteen begint met het maken van een goede mappenstructuur op je account; sla je bestanden ook op met 

een duidelijke titel (blok – opdrnr – titel – naam) 

 5 Het Stoelenlab 

 

Opdracht 2,3,4,5,7,8,9 • Hulpmiddelen voor meten 
• Hulpmiddelen voor controleren 

• Hulpmiddelen voor aftekenen en merken 

• Hulpmiddelen voor klemmen 

 5 Technorama 

 

Opdracht 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 • Gereedschappen voor vastmaken en 
losmaken 

• Gereedschappen voor bewerken 
• Hamers 

 5 Mixdam Opdracht 22,23,24,25,26,28 • Machines voor bewerken 

 

  



Dienstverlening & Producten 

  

 

OVERZICHT VAN IN TE LEVEREN DOCUMENTEN 

 

 

  

  

Aan het einde van deze week heb je onderstaande opdrachten in je map zitten 

 

√ Blok Opdrachtnummer Titel van het document 

 5 3.2 Analoog of digitaal meten. 

    

    

Aan het einde van de week heb je onderstaand digitaal materiaal BEWERKT opgestuurd via WeTransfer naar  

fpoort@ovmz.nl of mkhalki@ovmz.nl of evogt@ovmz.nl 

 

√ Blok Opdrachtnummer Titel van het document 

    



Dienstverlening & Producten 

  

 

Week 16 13 april – 17 april 2020                                                                                BK3 
Module Product maken en verbeteren 

Lesdoelen Activiteit – Ik heb… 

 

√ Blok 
 

Bedrijf Welke opdrachten maak je? Welke theorie heb je gelezen? 

 

 6 Over dit blok 

 

Alle opdrachten behalve die onder het kopje 

hoe 

 

  Denk eraan dat je nu meteen begint met het maken van een goede mappenstructuur op je account; sla je bestanden ook op met 

een duidelijke titel (blok – opdrnr – titel – naam) 

 6 Technorama 

 

Maak Opdracht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 

11.1, 11.2a-b, 12. 

 

Lees de theorie 

• Verbindingen uit het dagelijks leven 

• Verbindingen waarbij iets klemt 

• Soorten verbindingen 

• Nagel- en schroefverbindingen 

• Soldeer- en lasverbindingen 

• Lijmverbindingen 

 6 Sociale werkplaats van 

Mixdam 

Opdracht 13, 14, 15, 16, 17. • Waar moet je op letten bij verbindingen? 

• Soldeer- en lasverbindingen 

 6 Decolight Lees de theorie • Verbindingen waarbij iets klemt 

• Bout- en moerverbindingen 

• Waar moet je op letten bij verbindingen? 

 

  



Dienstverlening & Producten 

  

 

OVERZICHT VAN IN TE LEVEREN DOCUMENTEN 

 

 

 

  

Aan het einde van deze week heb je onderstaande opdrachten in je map zitten 

 

√ Blok Opdrachtnummer Titel van het document 

 6 4.1 Verbindingen benoemen (foto met jouw mobiel maken)  

 6 16.1 Presentatie lassen 

    

    

Aan het einde van de week heb je onderstaand digitaal materiaal BEWERKT opgestuurd via WeTransfer naar  

fpoort@ovmz.nl of mkhalki@ovmz.nl of evogt@ovmz.nl 

 

√ Blok Opdrachtnummer Titel van het document 

    



Dienstverlening & Producten 

  

 

Week 17 20 april – 24 april 2020                                                                                BK3 
Module Product maken en verbeteren 

Lesdoelen Activiteit – Ik heb… 

 

√ Blok 
 

Bedrijf Welke opdrachten maak je? Welke theorie heb je gelezen? 

 

 7 Over dit blok 

 

Alle opdrachten behalve die onder het kopje 

hoe 

 

  Denk eraan dat je nu meteen begint met het maken van een goede mappenstructuur op je account; sla je bestanden ook op met 

een duidelijke titel (blok – opdrnr – titel – naam) 

 7 Webwinkel Gadgetmix 

 

Opdracht 1,2,3,4,5,6.   

 7 Webwinkel Gadgetmix 

(promotie) 

Opdracht 7,8,9,10,11.  

 7 3D Vlog Opdracht 12,13,14,15,16,17,18,19,20.  

 

  



Dienstverlening & Producten 

  

 

OVERZICHT VAN IN TE LEVEREN DOCUMENTEN 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van deze week heb je onderstaande opdrachten in je map zitten 

 

√ Blok Opdrachtnummer Titel van het document 

 7 3.2 Nieuws over 3D printen 

 7 5.1 Presentatie 

 7 8.1 Rondje in de zaak 

 7 9.4 Thuis printen 

 7 10.1 Rondje buiten de zaak 

 7 13.1 Zakelijke vlog 

 7 14.1 Testfase 

 7 15.2 Sterrenrecensie 

 7 16 Printmaterialen 

 7 17.1 Printtechnieken 

 7 18.1 Presentatie voor een beurs 

 7 19.1 Out of the box 

Aan het einde van de week heb je onderstaand digitaal materiaal BEWERKT opgestuurd via WeTransfer naar  

fpoort@ovmz.nl of mkhalki@ovmz.nl of evogt@ovmz.nl 

 

 

√ Blok Opdrachtnummer Titel van het document 

    


