
 

  

HANDLEIDING  DOBBELSTEEN 



 

DOEL 

 

De leerlingen maken van een houten blokje een dobbelsteen en gebruiken hiervoor verschillende technische 

hulpmiddelen, zoals een winkelhaak, schuurpapier en een tafelboormachine. 

De leerlingen werken veilig.  

De leerlingen zien het verband tussen techniek en andere vakken zoals rekenen en WO-natuur. 

 

KLASINDELING 

 

De klas kan best worden opgedeeld in een lange werktafel waaraan maximaal 15 leerlingen en 1 begeleider 

kunnen schuren en aftekenen. Daarnaast komt een kleine werktafel waaraan 2 leerlingen kunnen werken met de 

tafelboormachines. 

Indien er een digitaal bord aanwezig is in het lokaal, kan dit worden gebruikt om de presentatie te tonen waarin 

het stappenplan en het aftekenschema staan. 

  

DIGIBORD 



 

EINDTERMEN 

 

Wereldoriëntatie – Techniek 

Kerncomponenten van techniek 

De leerlingen kunnen 

2.1  van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn; 

2.2 specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door middel van          

  hanteren, monteren of demonteren; 

2.3 onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert; 

2.4 illustreren dat sommige technische systemen moeten worden onderhouden; 

2.5 illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren; 

2.6 illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van  

  materialen of over natuurlijke verschijnselen; 

2.7 in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen; 

2.8 technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzes herkennen binnen verschillende  

  toepassingsgebieden van techniek. 

Techniek als menselijke beschouwing 

De leerlingen kunnen 

2.9 een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen van het technisch  

  proces te doorlopen; 

2.10 bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen gebruiken of realiseren, moet voldoen; 

2.11 ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem; 

2.12 keuzes maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met  

  de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen; 

2.13 een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren; 

2.14 werkwijzen en technische systemen vergelijken en over beide een oordeel formuleren aan de hand van criteria; 

2.15 technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek gebruiken en/of realiseren. 

De leerlingen zijn bereid 

2.16 hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken. 

Techniek en samenleving 

De leerlingen kunnen 

2.17 illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden; 

2.18 aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische  

  systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. 

  



 

LESVERLOOP 

 

Deze activiteit neemt ongeveer 90 minuten in beslag en kan als volgt worden onderverdeeld: 

- Inleiding, afspraken en demonstratie  20 minuten 

- Zelfstandig werken    60 minuten 

- Evalueren en opruimen    10 minuten 

De inleiding en demonstratie kan op twee manieren aangepakt worden. 

Alle uitleg kan aan het begin van de activiteit gegeven worden. De leerlingen gaan na de uitleg zelfstandig aan de 

slag. De begeleider stuurt bij waar nodig en kan bepaalde stappen herhalen aan leerlingen die dit nodig hebben. 

Er kan ook geopteerd worden om de uitleg stap per stap te geven. De leerlingen gaan na elke stap zelfstandig aan 

de slag. Snellere leerlingen kunnen als ze klaar zijn een andere leerling assisteren. 

De presentatie om de uitleg te geven aan de leerlingen is terug te vinden op : 

www.technotrailer.be/leerkrachten/praktisch/didactisch-materiaal/  

Het filmpje op de website is NIET bedoeld voor de leerlingen. Bekijk het enkel als begeleider ter herhaling. 

Wees streng genoeg als het op de afwerking aankomt, leerlingen zijn vaak zeer snel tevreden over hun werk… 

 

BENODIGDHEDEN 

 

Al het benodigde materiaal wordt door het Techno Trailer team meegebracht en klaargezet in het lokaal. 

Volgende materialen en gereedschappen krijg je ter beschikking: 

Voor de ganse groep: 

- Twee tafelboormachines 

- Veiligheidsbrillen 

- Kabelhaspel met 4 stopcontacten 

- Kleurpotloden 

- Gommen 

- Slijper 

- Didactisch materiaal 

Per leerling: 

- Schuurplank 

- Winkelhaak met meetlat 

- Potlood 

- Houten blokje 

 

Het Techno Trailer team plaatst op het einde van de dag al het materiaal terug in de koffers en controleert 

hierbij het gereedschap op volledigheid en eventuele mankementen. 

http://www.technotrailer.be/leerkrachten/praktisch/didactisch-materiaal/


 

INLEIDING 

 

Zeer veel meubels worden gemaakt van hout. Hout is verkrijgbaar in zeer veel verschillende kwaliteiten, vaak gaat 

dit samen met de prijs. Elke houtsoort heeft zo zijn eigen kwaliteiten en kan dus voor bepaalde toepassingen 

gebruikt worden. 

                               

Grenen (naaldboom) 

- Goedkoop 

- Zacht 

- Licht 

- Makkelijk bewerken 

- Groeit snel 

Eik (loofboom) 

- Duur 

- Hard 

- Zwaar 

- Moeilijk bewerken 

- Groeit traag 

Tropisch hout 

- Duur 

- Hard 

- Zwaar 

- Moeilijk bewerken 

- Groeit heel traag

 

Wij maken gebruik van grenenhout omwille van bovenstaande redenen. 

Bij het bekijken van je blokje kan je misschien enkele elementen uit een boom herkennen. Kan jij bepalen hoeveel 

jaren de boom er over gedaan heeft om jouw blokje te laten groeien? 

  



 

AFSPRAKEN 

 

Hout bewerken zorgt voor stof. Blaas het stof niet weg want dan vliegt het in jouw ogen of in de ogen van iemand 

anders! 

Je werkt individueel (alleen) aan de dobbelsteen en valt je buur niet lastig. De begeleider kan je toestemming 

geven om iemand te helpen. Zo krijgt iedereen een mooi eindresultaat. Ook aan de boormachine werk je alleen. 

Je wacht op je plaats tot er een tafelboormachine vrij is. Ga dus niet in een rij staan wachten. 

Zet steeds een veiligheidsbril op tijdens het boren. Zorg er ook steeds voor dat losse haren in een staart zitten. Je 

mag tijdens het boren ook gebruik maken van de gehoorbescherming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

STAPPENPLAN 

 

Om de dobbelsteen te maken, ga je werken volgens een stappenplan: 

1. Houten blokje kiezen en glad schuren 

2. Stippen aftekenen 

3. Stippen boren 

4. Ribben en hoeken schuren 

5. Afwerking 

Elke stap wordt klassikaal gedemonstreerd. 

De stappen staan ook in een PowerPoint presentatie, zodat elke leerling steeds kan kijken hoe een bepaalde 

handeling moet worden uitgevoerd. 



     

1. HOUTEN BLOKJE KIEZEN EN GLAD SCHUREN 

 

Selecteer een houten blokje zonder zichtbare schade. Let hierbij vooral op loszittende delen, barsten,… 

 

Schuur de 6 zijden van de houten kubus mooi 

glad door: 

- de vlakken met de jaarringen 

cirkelvormig te schuren, 

- de andere vlakken in de richting van de 

vezels te schuren.  

Voelen alle zijden glad aan? 

Dan kan je aan de volgende stap beginnen. 

 

 

2. STIPPEN AFTEKENEN 

 

Om je niet te vergissen bij het aftekenen, schrijf je best eerst 

zachtjes met potlood op elk vlak het juiste getal in een hoekje.  

 

 

 

 

 

 

Om te weten welk getal je op welk vlak moet schrijven, is er slechts één regeltje: 

De som van twee overeen liggende vlakken is steeds 7 

  



 

Op de vlakken 1, 3 en 5 moet je een stip tekenen in het midden van het vlak.  

 

Teken 2 diagonalen met behulp van de winkelhaak op de 

vlakken 1, 3 en 5. De kruising van deze lijnen duidt je aan met 

een fijn cirkeltje. 

Teken steeds fijne lijnen, zodat je deze nadien nog kan 

weggommen! 

 

 

 

 

Alle andere stippen staan aan de buitenzijde van het vlak, op 1 cm van de zijkant en teken je als volgt: 

 

Neem de winkelhaak in je linkerhand en een potlood in je 

rechterhand (linkshandigen net andersom).  

Leg de aanslag van de winkelhaak tegen de zijkant van de kubus en 

de meetlat op het bovenvlak.  

Teken een streepje op 1 cm van de zijkant.  

 

 

 

 

Draai de kubus 90° naar rechts (naar links voor de 

linkshandigen).  

Leg de aanslag opnieuw tegen je dobbelsteen en de meetlat 

gelijk met het potloodstreepje.  

 

  



 

 

Teken een potloodlijn over de hele lengte van de kubus, langs de 

meetlat. 

Laat de winkelhaak liggen en teken opnieuw een streepje op 1 cm 

van de zijkant van de kubus.  

Herhaal de vorige stap (draaien) tot er een vierkant getekent staat 

op de kubus.  

 

 

 

 

Met een fijn cirkeltje kan je op de juiste plaatsen de kriusingen 

van de hulplijnen omcirkelen. 

Enkel bij het getal 6 zal je nu nog een lijn in het midden van je vlak 

moeten tekenen om de juiste stippen te kunnen aanduiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. STIPPEN BOREN 

 

Met behulp van de tafelboormachine gaan we de stippen van de dobbelsteen boren. De machine werkt als volgt: 

 Controleer de machine: 

- Snelheidsregelaar op 10 à 15 

- Geen zichtbare schade of losse onderdelen 

Let op de veiligheid: 

- Ga recht voor de machine zitten 

- Zet de veiligheidsbril op 

- Losse haren in een staart 

- Gehoorbescherming mag (niet verplicht) 

- Laat je niet afleiden! 

 

 

 

Houd de dobbelsteen met je linkerhand stevig op zijn plaats. 

 

Start de machine door de aan/uit schakelaar naar onder te 

schuiven. 

 

Boor de gaatjes tot ze een diameter hebben van +/- 5 mm. Trek 

hiervoor de bedieningshendel omlaag. 

 

Draai de dobbelsteen heel voorzichtig, zonder de draaiende boor 

de raken. 

 

  



 

4. AFWERKING 

 

Met behulp van je schuurplankje kan je de ribben van jouw 

dobbelsteen rond maken. Denk eraan, hoe ronder de dobbelsteen, 

hoe beter hij zal rollen!! 

Met een kleurpotlood kan je de ogen inkleuren voor meer 

contrast. Gebruik hiervoor zeker geen viltstift, de inkt hiervan 

loopt uit op hout en geeft dus een slordig uitzicht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATIE 

 

Door onderstaande vragen te beantwoorden kan je jouw eindresultaat beoordelen. Wie weet schuilt er wel een 

echte technieker in jou… 

Vind je de dobbelsteen mooi? 
   

Ziet je dobbelsteen er uit als een echte dobbelsteen? 
   

Rol 10 keer met je dobbensteen. Komen alle vlakken een keer naar boven? 
   

Vond je dit een leuke activiteit? 
   

Wil je graag meer weten over houtbewerking? 
   

Wil je graag meer weten over techniek? 
   

 


