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Een overzicht van eenvoudig in te zetten leermiddelen voor het VMBO. 

door de zelfstandige werking is Differentiëren eenvoudig. 
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Voorwoord(je). 

Vanaf een Texas Instruments TI99a, MSX-2 (Talmaschool), tot de hedendaagse Windows computers 

ben ik bezig geweest met het inzetten van ICT. Meestal ingezet als leermiddel en niet als leerdoel. 

Dus USE TO LEARN en soms als LEARN TO USE. 

Altijd onafhankelijk van de door u gebruikte methode inzetbaar. Differentiëren omdat het werkt en 

omdat het met keuzedelen niet anders kan! 

Van hoogteschuifmaat tot microprocessor besturing, maar altijd zoekend naar uitdaging en 

haalbaarheid voor mijn leerlingen. 
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Product Jaar Platform Vak(groep) Uitgever / Webpagina 

Algemeen 

Hoogteschuifmaat 1985 TI99a Mechanische Tn.  

Schuifmaat 1986 MSX-2 Mechanische Tn. Talmaschool / EduTechSoft 

Letters Frezen 1990 MSX-2 Mechanische Tn. Talmaschool / EduTechSoft 

Serie werken met… 

De Schuifmaat 1987 IBM CGA Mechanische Tn. CPS 

De Schroefmaat 1987 IBM CGA Mechanische Tn. CPS 

De Draaibank 1988 IBM CGA Mechanische Tn. CPS 

De Digitale Teller 1988 IBM CGA Mechanische Tn. CPS 

EasyCom 1995 PC TibbLto Festo 

TECHINFO 1995 PC Mechanische Tn. Festo / Thieme 

Toegepaste informatica / TIBBLTO 

Verkeerslichten 1996 PC TibbLto Samenwerking met SMD 

Booreenheid 1996 PC TibbLto Samenwerking met SMD 

Cintech 1997 PC TibbLto Samenwerking met SMD 

Sciento Robotarm 1997 PC TibbLto Samenwerking met SMD 

Algemeen 

De schuifmaat voor 
Windows 

1990 PC Metaal Techn. 
https://www.edutechsoft.nl/#Schuif
maat 

U en I meter 2000 PC Elektro 
https://www.edutechsoft.nl/elektro.
html 

Easyrelais 2003 
 Technologie 

Metaal Techniek 
https://www.easyrelais.nl/ 

Netwerk Dataloggen 2005 
PC 

Automatiseren 
https://www.edutechsoft.nl/logging.
html#DATA_Logging 

KlikkerDeKlik 2009 PC Open dagen  

VakCollege 

Benamingen 
schuifmaat 

2010 Internet Metaal Techn. 
https://mettech.nl/schuifmaat%20be
namingen.html 

Aflezen schuifmaat 2010 Internet Metaal Techn. 
https://mettech.nl/schuifmaat%20afl
ezen.html 

Soorten 
schroefmaten 

2010 Internet Metaal Techn. 
https://mettech.nl/schroefmaat%20s
oorten.html 

Aflezen 
schroefmaat 

2010 Internet Metaal Techn. 
https://mettech.nl/schroefmaat%20a
flezen.html 

Grensmaten en 
Toleranties 

2010 Internet Metaal Techn. 
https://mettech.nl/grensmaten%20e
n%20toleranties.html 

Passingen Los, Vast, 
Overg. 

2010 Internet Metaal Techn. 
https://mettech.nl/passingen%20los
%20vast%20en%20overgang.html 

Benamingen 
draaibank 

2010 Internet Metaal Techn. 
https://mettech.nl/draaibank%20ben
amingen.html 

Boormaat voor 
ruimen 

2010 Internet Metaal Techn. 
https://mettech.nl/ruimen%20boor
maat.html 
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Algemeen 

Digitale Technieken 2006 PC Automatiseren 
https://www.edutechsoft.nl/intface.
html 

Pneumatiek I (FLASH) 2011 Internet Automatiseren www.mettech.nl/pneumatiek 

EasyProgIntFace 2009 PC Automatiseren 
https://www.edutechsoft.nl/progeas
y.html 

MecLab Stations 2011 PC Automatiseren 
https://www.edutechsoft.nl/meclab.
html 

Test ICP12 Interface 2013 PC Automatiseren 
https://www.edutechsoft.nl/TestiCP
12.html Engels / Nederlands 

Test Arduino Nano 
Interface 

2015 PC Automatiseren 
https://www.edutechsoft.nl/Arduino
%20PCB/#4 

AdaFruit RGB led strip 2016 PC Technologie 
https://www.edutechsoft.nl/Arduino
%20PCB/#3 

StartByIntFace 2009 PC Algemeen www.EduTechSoft.nl 

Lichtorgel 
Mono/Stereo 

2014 PC Algemeen 
https://www.edutechsoft.nl/Arduino
%20PCB/#5 

Groot- en Eenheid 2014 PC 
PIE / Engels / 

Duits 
Is Leren door Gamen geworden 

TM1638 / Arduino 2016 PC PIE / Keuze 
www.edutechsoft.nl/Arduino%20PCB
/#TM1638 

PCB voor Arduino 2017 PC PIE / Keuze https://www.mettech.nl/Arduino/ 

Schakel materiaal 2018 Internet PIE / Energie 
https://www.edutechsoft.nl/PIE/Elek
tro/ 

Pneumatiek II Elektro 

pneum. 
2019 

PC / 
Website 

Automatiseren Pneumatiek II 

Schuifmaat voor 
Windows. Freeware 

2019 PC PIE / Energie 
http://www.edutechsoft.nl/schuiwin.
html 

TechInfo Freeware 2019 PC PIE / Energie 
http://www.edutechsoft.nl/techinfo.
html 

Praktische sector oriëntatie 

PIE-energie 2019 
Website 

en Boekje 
PSO / Elektro 

Basisschakelingen 
https://www.edutechsoft.nl/#PSOEle
ktro 

PIE-produceren 2019 Boekje 
PSO / Metaal 
Pneumatiek 

Lesmateriaal VMBO (edutechsoft.nl) 

Algemeen 

Pneumatiek I 
(html/Javascript) 

2020 
Website 

en Boekje 
PIE / Produceren 

PSO / PIE 
www.mettech.nl/Pneumatiek I/ 

Werkplaats info 2020 Website PIE / Produceren 
https://www.edutechsoft.nl/#Werkpl
aatsinfo 

Talenttijd De Meerwaarde (edutechsoft.nl) 

USB-Display 2020 
Website, 
boekje. 
Filmpjes 

Talenttijd 
https://www.edutechsoft.nl/Talenttij
d/Display/ 

Stoomwals 2020 
Website, 
boekje 

Talenttijd 
https://www.edutechsoft.nl/Talenttij
d/Stoomwals/ 

4Wd Bt C@r 2020 
Website, 
boekje, 
filmpje 

Talenttijd 
https://www.edutechsoft.nl/Talenttij
d/4WD%20Bt%20CAr/ 
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PPO 

BRM 
lasersnijden/graveren 

2021 Website PIE / Produceren http://www.mettech.nl/PIE/BRM/ 

Vliegtuigje 2021 
Website, 
boekje, 

PPO 
https://www.edutechsoft.nl/#PPOVli
egtuigje 

Display vereenvoudigd 2021 
Website, 
boekje, 

PPO / PIE / ICT 
vaardigheden 

https://www.edutechsoft.nl/PPO/ind
ex.html#vdisplay 

RGB Zaklamp 2021 
Website, 
boekje, 

PPO / PIE / 
Produceren 

https://www.edutechsoft.nl/PPO/ind
ex.html#rgbw 

PIE Produceren 

RGB ringklok 2022 
Website, 
boekje, 
filmpjes 

PIE keuzedeel 
Produceren 

https://www.edutechsoft.nl/RGB%20
ringklok/ 

 

 

http://www.mettech.nl/PIE/BRM/
https://www.edutechsoft.nl/#PPOVliegtuigje
https://www.edutechsoft.nl/#PPOVliegtuigje
https://www.edutechsoft.nl/PPO/index.html#vdisplay
https://www.edutechsoft.nl/PPO/index.html#vdisplay
https://www.edutechsoft.nl/PPO/index.html#rgbw
https://www.edutechsoft.nl/PPO/index.html#rgbw
https://www.edutechsoft.nl/RGB%20ringklok/
https://www.edutechsoft.nl/RGB%20ringklok/
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Les 1 (Theorie) 
 
Grootheid 
Eenheid 
Spanning 
Stroom 
Wisselspanning 
Gelijkspanning 
Toets (10 meerkeuzevragen.) 

 

 

 
Les 2 (Aansluiten van de meter) 
 
Instellen AC/DC Spanning/Stroom; 
Aansluiten; 
Aflezen; 
Schaalverdeling; 
Toets (10 meerkeuzevragen.) 
 

 

 

 
Les 3 Factor. 
 
Omgaan met de rekenmachine op het 
scherm; 
Berekenen van de factor; 
Omrekenen van de wijzerwaarde naar 
de werkelijke waarde; 
Aflezen met verschillende wijzerplaten; 
Toets (10 meerkeuzevragen.) 
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0 
Les 4. Pekly Voltmeter. 
 
Kiezen van het 'beste' meetbereik; 
Wissel- en gelijkspanning; 
Aflezen en berekenen van de werkelijke 
waarde; 
Toets (10 meerkeuzevragen.) 
 

 

 

 
Les 5. Universeel meters.  

Analoog en digitaal. 

milli; kilo en Mega. 

Een universeel meter aansluiten. 

Een universeel meter zoveel 

mogelijk zelfstandig leren aflezen. 

Toets (10 meerkeuzevragen.) 

 

 

 
Omschrijving. 
 
Het project bestaat uit de volgende onderdelen… 

• een vraag en antwoordenboek voor de leerling. 

• de software U en I Meter. 
 
De lesstof wordt op de computer besproken/uitgelegd. Na of tijdens de uitleg kan de leerling de 
vragen beantwoorden in het vraag en antwoorden boek. 
De oorspronkelijke bedoeling van het programma was verschillende meters met de beamer op het 
scherm te  tonen en op die manier klassikaal uit te kunnen leggen. Het is uiteindelijk een 
geprogrammeerde instructie geworden. 
 
De docent kan de behaalde cijfers terugvinden in de leraren module. 
 
Download en info… 
Website 
 
P/PIE/3.1.7 - 1 
P/PIE/3.2.1 - 1 
P/PIE/3.2.1 - 2 
 

https://www.edutechsoft.nl/elektro.html
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Les 1 
 
Symbolen van elektrische onderdelen. 
(Ratel-bel, drukknop maak/verbreek,  
Transformator, ) 
Stroomkringschema’s. 
De functies: Wel, Niet, En, Of, Parallel, 
Serie. 
Benamingen: Led, Anode, Kathode. 
Kleuren van led’s. 

 

 

 
Les 2 
 
Nul en Een, Bediend en Onbediend, Actief 
en niet actief. 1 en 1 = 1, 1 OF 1 = 1 
Waarheidstabellen. Schakeltoestanden. 
De waarheidstabel wordt onder meer 
ingevuld door de verschillende ingangen 
te bedienen. 

 

 

 
Les 3 
 
Logische poorten. Booleaanse logica. &, 
>1 Invertor. 
Niet waar, Laag, Minder dan 0,5 Volt. 
Waar, Hoog, Meer dan 4 Volt. 
IEEE- en IEC norm. 
NIET; EN; OF; NEN; NOF. 
IC Integrated Circuit Geïntegreerde 
schakeling.. IC 7402, 7408, 7409, 7411. 
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Les 4 
 
Schakelformules / Schakelalgebra. 
E = a . b 
E = a . b . c 
E = a + b 
E = a 
E = a . b + c 
E = a + b . c 
Hierin worden ook de eerder geleerde 
componenten gebruikt om de formules 
duidelijk te maken. 

  

 
Les 5 
 
Rekenkundige bewerkingen, Het binaire 
stelsel, De Ascii tabel. 
Set en Reset. Bit / Byte. Machtsverheffen.  
Omzetten Decimaal > Binair, Binair > 
Decimaal 
Platte tekst 
Omdat ze met een interface werken met 
8 uitgangen is het logisch dat ze ook het 
verband zien tussen de led uitgangen en 
de waarden 0 tot en met 255. 

  

 
Omschrijving. 
 
Het project bestaat uit de volgende onderdelen… 

• een leerwerkboek voor de leerling. 

• de software Digitale Technieken. 

• een interface. 
 
Na een inleiding sluit de leerling een interface aan en start het 
programma ‘Digitale Technieken’. De lesstof wordt 
geanimeerd op de computer besproken/uitgelegd. De 
interface is onderdeel van de lessen en toetsen. 
 
Ondersteunde interfaces.. 

• K8055 (Velleman.be) 

• VM110 (Velleman.be) 

• ICP12 (PicCircuit.com) 
 
Download en info… 
Website 
 
P/PIE/3.1.2 - 1 
P/PIE/3.1.2 - 2

https://www.edutechsoft.nl/intface.html
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Les 1 Enkelwerkende cilinder. 
Onderdelen 

Persluchtaansluiting, Afdichting, Cilinderhuis, 
Ontluchtingsopening, Zuigerstang, Lager deksel, 
Retourveer, Zuiger, Bodemdeksel. 

De werking van de enkelwerkende cil. 

Het symbool van de enkelwerkende cil. 

Eigenschappen. 

Uitschuifkracht, Luchtdruk, Barometer, 
Atmosferisch luchtdruk, Oppervlakte, Wrijving, 
Veerkracht. Data.  

 
Les 2 Enkelwerkende cilinder. 
Onderdelen 

Cilinderhuis, Zuiger, Afdichting, Zuigerstang, Lager-
deksel, Persluchtaansluiting (2x) Bodemdeksel . 

De werking van de dubbelwerkende cil. 

Het symbool van de dubbelwerkende cil. 

Eigenschappen. 

Uitschuifkracht, Inschuifkracht, Luchtdruk, 
Werkende oppervlakte, Wrijving, Data. 

 

 
Les 3/4 Handbediend 3/2 en 5/2 Ventiel. 
Onderdelen 

Perslucht aansluiting, Cilinder aansluiting, 
Ontluchtingsaansluiting, Drukknop, Retourveer 
drukknop Klep, Retourveer klep, Behuizing Zitting, 
Pootnummers. 

De werking van het 3/2 en 5/2 ventiel. 

Het symbool van het 3/2 en 5/2 ventiel. 

Eigenschappen. 

Luchtstroom, Bediend en onbediend, Werking, 
Data.  
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Les 5 Elektro pneumatisch 3/2 Ventiel. 
Onderdelen 

Huis van het ventiel, Elektromagneet, Stuurklep, 
Hoofdklep, Veer, Poortnummers. 

De werking van het 3/2 en 5/2 ventiel. 

Het symbool van het 3/2 en 5/2 ventiel. 

Eigenschappen. 

Luchtstroom, Bediend en onbediend, Werking, 
Data. 

 
 

 
Les 5 Pneumatische functies (EN / Of) 
Onderdelen 

Ingang, Uitgang, Schuif, Behuizing, Poortnummers. 

De werking van het EN & OF ventiel. 

Het symbool van het EN & OF ventiel. 

Eigenschappen. 

Voorwaarde, Luchtstroom, Werking, Toepassing, 
Schema, Serieschakeling, Kenmerken, Data. 

 

 

 
Omschrijving. 
 
Het project bestaat uit de volgende onderdelen… 

• een leerboek voor de leerling. 

• een werkboek voor de leerling. 

• instructies en uitleg op website. 
 
Na een inleiding sluit de leerling pneumatische onderdelen aan met luchtslangen. De werking wordt 
proefondervindelijk getoond en nadere uitleg volgt via een website. 
 
Website 
 
P/PIE/3.1.1 – 1 
P/PIE/3.1.1 – 2 
 

https://www.mettech.nl/Pneumatiek%20I/
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Les 1 Kennismaken met de interface. 
 

Hiervoor wordt de Velleman K8055 of 
VM110 gebruikt. 

De reden hiervoor is dat deze goed 
verkrijgbaar is en goed betaalbaar is. 

Er zijn kant en klare en ‘zelf af te 
solderen’ versies verkrijgbaar. 

Bij mij zonder behuizing al ruim 5 jaar 
nagenoeg zonder problemen in gebruik.  

 
Les 2.1 Programmeren. 

 

Kennis maken met de termen Conditie 
en Actie. 

Inlezen van digitale ingangen en 
aansturen van digitale uitgangen. 
 

 
 

 
Les 2.2 Dashboard. 
 

Toont de status van alle in- en uitgangen, 
zowel… 

• digitaal 

• analoog 

• of de eventueel via het netwerk 
verbonden interfaces. 
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Les 2.6 Sound. 

Geluiden kunnen aandacht trekken en 
daarmee gevaarlijke situaties voorkomen. 
Denk bijvoorbeeld aan het starten van 
een (lange) transportband. 

Ook kan het in een grote ruimte aandacht 
opeisen wanneer er eventueel een 
gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan 
door oplopende temperatuur o.i.d. 

 

 

 
Les 2.14 Besturen via netwerk. 
 

Een computer aangesloten op het 
netwerk kan op afstand bestuurd worden. 

 

EasyProgIntFace kan de ingangen op 
afstand inlezen en de uitgangen 
aansturen.  

 
Omschrijving. 
 
Het project bestaat uit de volgende onderdelen… 

• een opdrachtenboek voor de leerling. 

• het programma EasyProgIntFace. 

• Velleman USB kaart K8055 of VM110. 
 
De leerling maakt op eenvoudige en uitdagende manier kennis met het programmeren in ladder. 
Juist door het directe resultaat van de uit te voeren opdrachten blijft het voor de meeste leerlingen 
aantrekkelijk. Zeker het deel over sound is, bij gebruik van een redelijk audiosysteem, erg ‘speels’. 
 
Site… 
www.EduTechSoft.nl 
 

http://www.edutechsoft.nl/
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Grootheid en Eenheid. 
 

Door middel van ‘Drag and Drop’ sleept 
de leerling de grootheid naar de juiste 
plaats. 

Tijdens het oefenen licht het juiste 
antwoord groen en het foute antwoord 
rood op. Wanneer een grootheid gekozen 
is licht de bijbehorende eenheid ook op. 

De game is het zo snel mogelijk 25 maal 
foutloos de juiste grootheid te slepen. 

 

 
Leesplankje Symbolen. 

 

Vakgebieden: 

Electro, Metaal, Pneumatiek, Engels en 
Duits. 

Symbolen of woordjes kunnen getraind 
worden. Het geselecteerde symbool of 
woord wordt voorgelezen. 
 
Sleep de juiste benaming naar het 
symbool. 

 

 
Samenwerken. (Nog in ontwikkeling.) 
 

Twee leerlingen werken samen. Rood en 
Blauw krijgen gelijktijdig een willekeurig 
gekozen symbool te zien. Het is de 
bedoeling dat zij met de lijn de juiste 
benaming aanwijzen. Pas wanneer beide 
goed zijn komt het volgende symbool. De 
benodigde tijd wordt bijgehouden. 

Onderling overleggen wordt 
aangemoedigd. 
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Behendigheid game. 

Er kan weer een keuze gemaakt worden 
uit de eerder genoemde vakken. 

Hier elektronische symbolen. De 
benaming van het te boxen symbool 
verschijnt rechtsboven op het scherm en 
wordt voorgelezen. Het is de bedoeling 
met de (muis gestuurde) bokshandschoen 
alleen het gevraagde symbool te raken. 

- Een fout geeft een bom er bij. 
- Een bom raken is game over. 

(De iconen zijn hier vergroot weergegeven.) 

 

 
Instellingen. 
 

Er kan ook gewoon geoefend worden. 
Door de plaatjes te boxen wordt de 
benaming voorgelezen. 

Bij instellingen (Rechts op het scherm) 
kunnen zaken zoals het vak, onderdeel 
geluid voorlezer, grootte enz. ingesteld 
worden. 

 

 
Omschrijving. 
 
Het project is nog niet klaar maar bestaat voorlopig uit de volgende onderdelen… 

• Software. 

• Een korte instructie voor de leerling. 
 
De leerling leert op eenvoudige en naar ik ondervonden heb, uitdagende manier benamingen van 
symbolen of zelfstandige naamwoorden. 
Het is de bedoeling zo lang mogelijk foutloos de gevraagde onderdelen aan te wijzen zonder anderen 
te raken. Wanneer een fout gemaakt wordt verschijnt er een (extra) bom op het veld en zal de 
snelheid toenemen. Bij het raken van een bom is het “GAME OVER” 
De behaalde  tijd wordt opgeslagen en behaalde resultaten staan in de ‘HALL OF FAME’. 
 
Ervaring leert dat leerlingen liever spelen om de snelste tijd. Misschien dat het er binnenkort nog van 
komt. 
 
 
Site… 
www.EduTechSoft.nl 
 

http://www.edutechsoft.nl/
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1 De transportband. Onderdelen 
 
Sensoren en Actuatoren 
 
Inductieve sensor. 
Optische sensor. 
Magneetspoel stopper. 
Gelijkstroom motor. 
Motor relais. 
 
Plaats en functie ontdekken van de 
bovengenoemde onderdelen van de 
transportband.  

 
2 De transportband. Programmeren. 
 
Conditie en Actie. 
 
Impuls, Afval vertraagd, Sound, 
Ingangen, Uitgangen, Functietoetsen. 
 
Een werkende transportband met 
selectie en het sorteren van wel of 
niet verchroomde bakjes. 
 

 

 
3 Stapelmagazijn. Onderdelen. 
 
Sensoren en Actuatoren 
 
Eindschakelaar. 
Enkelwerkende cilinder. 
Dubbelwerkende cilinder. 
 
Plaats en functie ontdekken van de 
bovengenoemde onderdelen van het 
stapelmagazijn. 
 
Programmeren in ladder.  
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4. Station Handling. 
 
Sensoren en Actuatoren 
 
Eindschakelaar. 
Dubbelwerkende cilinder. 
Grijper. 
 
Plaats en functie ontdekken van de 
bovengenoemde onderdelen van het 
stapelmagazijn. 
 
Programmeren in ladder.  

 
5. Promotiefilm.  

Een script schrijven voor het 

maken van een promotie film over 

1 van de units. 

 

Een promotiefilm opnemen en 

bewerken. 

 

 
Omschrijving. 
 
Het project bestaat uit de volgende onderdelen… 

• leerboek 

• een vraag en antwoordenboek voor de leerling 

• de software EasyPortMini 

• de software EasyProgIntFace. 
 
Kennismaken met sensoren en actuatoren door het aansturen daarvan met de muis ‘op’ de 
computer. Proefondervindelijk de eigenschappen van de onderdelen ervaren. Nummering van in- en 
uitgangen, nodig voor het programmeren van de stations. Als afsluiting maakt de leerling een 
promotiefilm over het station, waarbij ook de werking getoond wordt. 
 
Download en info… 
www.EduTechSoft.nl 
www.festo.nl/didactic/ 
 
P/PIE/3.1.3 - 1 
P/PIE/3.1.4 - 2 
P/PIE/3.1.4 - 3 
P/PIE/3.1.8 - 2 

http://www.edutechsoft.nl/
http://www.festo.nl/didactic/
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Spanning en stroom meten. 
 

Aflezen van meetinstrumenten. 

Meten aan lampen 25 en 40 Watt. 

Vermogen berekenen aan de hand van de 
meetgegevens. 

 

 

 
Weerstanden meten. 
 

Wat is weerstand? 

Geleiders en isolatoren. 

M <> m (Mega is niet milli) 

Analoog en digitaal meten. 

LDR, NTC en PTC meten/dataloggen.. 
 

 

 
Relais. 

Opkom- en afvalspanning. 

Overneemcontact. 
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Data loggen. 

Analoge signalen plaatsen in een grafiek. 

NTC en PTC eigenschappen. 

LDR en lichtsterkte. 

Opwarmtijd van een hogedruk 
kwikdamplamp. 

 

 

 
Grafieken Aflezen. 

Bepaling van grafieklijn. (NTC of PTC) 

Weerstandswaarde bij bepaalde 
temperatuur. 

Temperatuur bij bepaalde 
weerstandswaarde. 
 

 

 
Omschrijving. 
 
Het project bestaat uit de volgende onderdelen… 

• een leerwerkboek voor de leerling. 

• meetopdrachten. 

• Datalogging software in combinatie met Analoge USB kaart K8055 of VM110. 
 
De leerling maakt kennis met verschillende elektronische componenten en voert daarmee ook 
opdrachten uit. Dat zijn metingen in allerlei vormen. 
Ter afsluiting wordt een verslag geschreven over de uitgevoerde metingen. 
 
Site… 
www.EduTechSoft.nl 
Info… 
Neem contact op met h.boorsma@edutechsoft.nl voor het verkrijgen van het leer- en werkboek. 
 

http://www.edutechsoft.nl/
mailto:h.boorsma@edutechsoft.nl
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Parallelle poort interface. 

 

Al een heel oude techniek waarmee ik 
zelfs met een MSX computer een X- Y- 
tafel op een boorfreesmachine 
aanstuurde. 

Voor het direct aansturen van 
uitgangen is deze sneller dan een USB 
interface omdat je de waarde alleen 
maar naar een bepaald geheugenadres 
hoefde te sturen. 

 

 
Later werd een kant en klare PCB als 
basis voor de parallelle interface 
gebruikt. 

 

 
USB interface Velleman. 

 

Deze kaart kan kant en klaar geleverd 
worden. Er zijn 8 digitale uitgangen, 5 
digitale ingangen en 2 analoge in- en 
uitgangen. 

Eenvoudig in te zetten en robuust. 

 

 
USB interface PicCircuit. 
 
Om de leerlingen toch de mogelijkheid 
te kunnen bieden een eigen interface 
te maken is er gekozen voor een PIC 
van Microchip. 

Deze was op dat moment het meest 
betaalbaar, maar is momenteel mede 
door de dollarprijs eigenlijk te duur.  
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Arduino. 

De laatste ontwikkeling is een Arduino 
Nano, welke momenteel voor 3 Euro 
op bepaalde sites te bestellen is. 

Er wordt gewerkt aan het omzetten 
van de 18F2550 naar de Nano. 

Helaas heb ik nog een behoorlijk aantal 
PCB’s voor de 18F2550 liggen, dus die 
moeten eerst maar even op. 

Het voordeel is dat er ook vanuit de 
‘fabrikant’ zelf veel beschikbaar is.  

Arduino met RGB led strip. 
 
Voor de Arduino is de volgende 
software al geschreven. 
- Test Arduino. 
- AdaFruit APi. 
- Lichtorgel. 
- Zelfstandige animaties. 
 
Door de prefab PCB is het eenvoudiger 
geworden om het werkstuk te maken. 
 
Link 

 

 
Arduino met TM1638. 
 
Omdat het PCB met de TM1638, 
drukknoppen, 8 led’s en 8 letter 
matrixen zo goedkoop zijn heb ik 
hiervoor ook software geschreven. 
 
Leerlingen mogen kiezen welke 
interface ze willen maken. 
Link 

 

 
De interface is gewoon een werkstukje dat leerlingen mee naar huis kunnen nemen. Er is allerlei 
software beschikbaar. 

De onderstaande programma’s maken gebruik van een van bovengenoemde interfaces. De Velleman 
werkt eigenlijk met alle software. 

EasyProgIntFace Ladder programmeren. 
Digitale Technieken Ja of Nee, enz. 
MecLab Besturing van Transportband en andere stations. 
NeInDaLo Data loggen op afstand. 
StartByIntFace Software starten met de knoppen van de interface. 
Test ICP12 Testprogramma voor de eigen gemaakte interface. 
Lichtorgel Afgespeelde muziek op de computer naar de interface. 
 

https://www.edutechsoft.nl/Arduino%20PCB/
https://www.edutechsoft.nl/Arduino%20PCB/#TM1638
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Hoofdpagina 
 
Veel leerlingen hebben moeite met de 
verschillende symbolen die voor 
dezelfde onderdelen gebruikt worden. 

Een schakelaar wordt in een 
stroomkringschema anders getekend 
dan in een bedradingsschema en nog 
weer anders in een installatie tekening. 

Via een website worden de verschillen 
en werking duidelijk gemaakt. 

 
 

 
Enkelpolige schakelaar 

 

 
Serie schakelaar 

 

http://www.edutechsoft.nl/pie/elektro/
http://www.edutechsoft.nl/pie/elektro/enkelpolige%20schakelaar.html
http://www.edutechsoft.nl/pie/elektro/serie%20schakelaar.html
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Wisselschakelaars 

 

 
Dubbelpolige schakelaar 

 

 
Wandcontactdozen 

 

 

Net toen ik dit klaar had meende de school dat ik wel weer gewoon metaallessen moest gaan geven. 

Ik zou er bijna aan gewend moeten zijn. 

Had ik anders tijdens coronasluiting mooi kunnen toepassen voor thuislessen 

 

https://www.edutechsoft.nl/PIE/Elektro/Wissel%20schakelaar.html
https://www.edutechsoft.nl/PIE/Elektro/Dubbelpolige%20schakelaar.html
https://www.edutechsoft.nl/PIE/Elektro/WCD.html
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Wegens de beperkte tijd welke beschikbaar is voor PSO PIE klas 2 is het les materiaal van FESTO te 

uitgebreid. De leerlingen gaan daarmee wel vrij snel aan de slag, maar er zit nog te veel theorie in. 

Op zich is het materiaal prima, maar bij mij hebben ze maar 80 minuten. 

Daarom zijn op de montageborden alle benodigdheden al  voorgemonteerd en hoeven de leerlingen 

de onderdeln alleen nog maar aan te sluiten om  alle opdrachten uit te kunnen voeren. 

Onze school bezit 4 FESTO Pneumatiek starter setjes, daarnaast ook 4 setjes voor elektro en de 

bedoeling is dat er 4 robotarmpjes komen. Per set kunnen 2 leerlingen werken en het is dus geschikt 

voor totaal 24 leerlingen. Ik hoop dat de groepen niet zo groot zijn, want er is best veel begeleiding 

bij nodig. 

 

Met behulp van de QR codes zijn eenvoudige animaties te bekijken. Het doel is dat leerlingen zien en 

begrijpen dat bijvoorbeeld bij ventielen de blokjes van het ventiel verschuiven en de leidingen blijven 

staan. Uit ervaring weet ik dat lang niet alle leerlingen dit, met alleen maar een afbeelding, begrijpen. 

 
 



Pagina 25 

Pneumatiek Pagina 25 van 36 © 2019 – 2023 EduTechSoft.nl 

  

 

Update, er wordt nu gebruik gemaakt van een deel van het lesmateriaal van het derde leerjaar. 

Link 

 

https://www.edutechsoft.nl/#PSOPneumatiek
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Inleiding 

Wegens de beperkte tijd welke beschikbaar is voor PSO PIE klas 2 is het les materiaal van 

Techni Science te uitgebreid. De leerlingen gaan wel direct aan de slag, maar er zit nog te veel 

theorie in. 

Op zich is het materiaal prima, maar bij mij hebben ze maar 80 minuten. 

Onze school bezit 4 van deze elektro setjes (LK7325), daarnaast ook 4 setjes voor pneumatiek (Festo) 

en de bedoeling is dat er 4 robotarmpjes komen, welke inmiddels aanwezig zijn. Per set kunnen 2 

leerlingen werken en is dus geschikt voor totaal 24 leerlingen. Ik hoop dat de groepen niet zo groot 

zijn, want er zal best veel begeleding nodig zijn. 

Het lesmateriaal bestaat uit een boekje welke via een download beschikbaar gesteld is. 

 

Het is gebleken dat de setjes uitdagend genoeg zijn, maar dat zonder begeleiding de leerlingen veel 

te snel alleen maar schakelingen opbouwen zonder zich te verdiepen in wat er nou eigenlijk gebeurt. 

Daarom wordt het nu groepsgewijs gedaan onder begeleiding van een docent en bouwen de 

leerlingen gelijktijdig de schakelingen en bespreken groepsgewijs wat er te leren valt. 

Daarvoor zijn ter ondersteuning de schema’s op een website geplaatst en kan er voor gekozen 

worden met behulp van een groot scherm de schema’s toe te lichten of te verduidelijken. 

  

E1 E2

E3

A1 A2 A3

A4
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Downloads… 

Leerboekje 

Antwoordenblad 

Website met schema’s 

Website 

 

https://www.edutechsoft.nl/PSO/Elektro/PDF/PSO%20PIE%20Elektro.pdf
https://www.edutechsoft.nl/PSO/Elektro/PDF/PSO%20PIE%20Elektro%20Antwoordblad.pdf
https://www.edutechsoft.nl/PSO/Elektro/
https://www.edutechsoft.nl/#PSOElektro
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Inleiding 

Pneumatiek I is geschreven in Flash en dus ongeschikt voor een I-pad wat er (wat mij betreft) 

helemaal niet toe doet. 

Flash wordt door de browsers niet meer ondersteund, dus heb ik het maar herschreven naar 

HTML/Javascript. Het geheel is ook opgefrist, maar de doelstellingen blijven hetzelfde. 

 

 

Later bleek dat ik vrij eenvoudig Flash kan laten uitvoeren in alle moderne browsers. Het werkt nu op 

de I-Pad. Jammer voor Steve… 

Terwijl ik dit aan het vernieuwen ben besluit de school dat ik geen GL PIE lessen meer kan geven 

omdat Talenttijd en PPO voorrang hebben. SHIT.  
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Website 

http://www.mettech.nl/Pneumatiek%20I/
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Tijdens talenttijd mogen leerlingen zelf een vakrichting kiezen en maken op die manier kennis met de 

betreffende afdeling. Het gekozen vakgebied kan zich op die manier profileren. Daarvoor heb ik een 

aantal werkstukjes ontworpen waarbij ‘technieken’ van het PIE plein gebruikt worden. 

USB-Display 
De leerling tekent in Solid Edge drie werkstukjes waarvan er 2 gesneden en 1 geprint wordt. Er mag 

binnen de kaders van de school voor de display een eigen tekst gekozen worden. Een RGB led laat 

het scherm oplichten. 

Er kan voor gekozen worden het klassikaal of individueel te laten maken er zijn filmpjes beschikbaar 

over het tekenen van alle onderdelen beschikbaar. 

Website 

 

 

Wegens corona hebben niet alle leerlingen deze af kunnen maken. Er zijn er wel zo’n honderd 

gemaakt en mee naar huis genomen. De door de leerling zelf gekozen teksten zijn zeer uiteenlopend 

van aard. 

Website 

 

https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/
https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/Display/index.html
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Stoomwals 
 

Dit is een werkstukje van Opitec. De uitwerking moet nog geheel bijgewerkt worden. Door Corona is 

het nog niet uitgevoerd en heb ik dus er nog geen ervaring mee opgedaan. 

 

4Wd Bt C@r 
 

Als kennismaking met Programmeren, Arduino en Monteren (boutjes moertjes schroefjes enz.) 

mogen de leerlingen een Bluetooth bestuurbare auto maken. Deze kan met een Android, Apple of 

Windows device bestuurd worden. 

Intussen zijn al ruim honderd van deze autootjes gemaakt. Elke leerling mag deze getest mee naar 

huis nemen. De software is op hun eigen mobiel geïnstalleerd en getest met hun eigen auto. 

 

 

Website 

 

https://www.opitec.nl/bouwpakketten/metaal-en-blik/voertuigen/metalen-stoomwals.html?searchparam=stoomwa&redirected=1/
https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/4WD%20Bt%20CAr/index.html
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Inleiding 

De eerste leerjaar leerlingen krijgen in verschillende periodes allemaal 4 uur per jaar lessen op de 

verschillende afdelingen. Het is de bedoeling dat dan kennismaken met facetten van de afdeling. 

Moeilijkheden zijn de grote aantallen leerlingen gelijktijdig op het plein en de totale hoeveelheid 

werkstukken. 

Het is de bedoeling dat in een aantrekkelijk werkstukje dat mee naar huis genomen mag worden 

samen te vatten. 

Het onderstaande werkstukje heb ik ontwikkeld. De leerlingen krijgen een uitgesneden ongebogen 

plaat RVS waarbij de buiglijnen gedeeltelijk uitgesneden zijn. Met de hand, platenklem o.i.d. kan het 

vliegtuigje door de leerlingen in de onderstaande vorm gebogen worden. De  batterijhouder stelt de 

cockpit voor, met twee verschillende schakelaartjes kunnen twee leds de propeller aangezet worden. 

De aantrekkelijkheid ervan is gebleken 

 

Het eerste jaar heb ik alle bedradingen thuis voorbereid. Dit jaar hebben we dat gemeenschappelijk 

gemaakt. 

Wij zijn er niet alleen tijdens de lessen erg druk mee, ook de voorbereiding kost behoorlijk veel tijd. 

In 3 tot 4 uur kan het werkstukje, met hier en daar extra hulp van de docenten, gemaakt worden. 

Ze zijn wel de hele tijd aan het werk, wat er in zekere zin wel voor zorgt dat ze zich niet vervelen en 

het daarmee onaangenaam maken. 
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Handleiding 

Website 

 

https://www.edutechsoft.nl/PPO/PDF/VliegVent%20handleiding.pdf
https://www.edutechsoft.nl/PPO/
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Inleiding 

De afdeling PIE heeft te maken met een jarenlange afname van het aantal leerlingen. Wij 

hopen met aantrekkelijker en modernere werkstukken i.i.g. te bereiken dat de interesse en 

bekendheid voor dit vak weer vergroot wordt. Op zich zegt de naam PIE veel kinderen en 

ouders namelijk niets. 

Het is zeker de bedoeling dat het vakgebied PIE tot zijn recht komt, maar door het toevoegen 

van elektronica kan bijvoorbeeld een plaatwerkstuk functioneler en daarmee ook 

aantrekkelijker worden. Bijvoorbeeld werkstukjes waarbij de mobiel als ondersteuning of 

voor het vervullen van een bepaalde functionaliteit ingezet kan worden. 

In principe kunnen de leerlingen met de Arduino IDE kennis maken met programmeren. Met 

een eenvoudig programma kan de leerling een ledje van de ring bijvoorbeeld laten knipperen. 

Beschrijving 

Een werkstuk waarin 

• CAD tekenen 

• Lasersnijden 

• Bedraden 

• monteren en 

• programmeren 

samengevoegd is. 

Website 

  

https://www.arduino.cc/en/software
https://www.edutechsoft.nl/RGB%20ringklok/
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Voor het aanpassen van tijd, datum en kleuren van de RGB ringen is door mij speciale 

Windows software geschreven. 

Het kan gratis van de site gedownload worden. 

 

Website 

 

https://www.edutechsoft.nl/RGB%20ringklok/#windowsapp


Pagina 36 

 Pagina 36 van 36 Ruimte voor notities 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Tekenruimte voor een ‘inspirerend’ idee. 
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