
• Maak twee tandwielen van karton 

• Maak de tandwielen met splitpennen vast op een ondergrond. Zorg dat ze in elkaar draaien. 

• Gaat dat goed? Wat is moeilijk? Wat is makkelijk? 

 

Leerlingen laten ervaren wat er komt kijken bij het maken van tandwielen. 

 

Als voorbereiding op een bedrijfsbezoek dat tandwielen maakt of goed is in precisie 

metaalbewerking. 

 

Van Hoof Groep bestaat uit drie verschillende bedrijven. Hiervan is Van Eijk Transmissie expert op 

het gebied van aandrijfcomponenten, waaronder tandwielen. In deze opdracht gaan we zien wat er 

komt kijken bij het maken van goede tandwielen. 

Opdracht 1:  Maak twee tandwielen van karton 

• Geef de leerlingen een stuk dik karton waarop twee (eenvoudige) tandwielen getekend 

staan.  

Laat ze deze uitsnijden of uitknippen (dan moet het karton minder dik zijn). 

De tandwielen hoeven niet heel fijn vertand te zijn, maar ze moeten wel in elkaar kunnen 

draaien. 

• Maak in het midden van de tandwielen een gat met een priem of boortje. 

Opdracht 2:  Maak de tandwielen met splitpennen vast op een ondergrond.  

Zorg dat ze in elkaar draaien. 

• Leg eerst de tandwielen goed op de ondergrond 

• Maak (met een priem) een gaatje in de ondergrond waar het midden van het tandwiel zit. 

• Maak de tandwielen met splitpennen vast op de ondergrond. 

Opdracht 3:  Bespreek het resultaat met de leerlingen:  

• Gaat dat goed? Wat is moeilijk? Wat is makkelijk? Wanneer is een tandwiel ‘goed’? 

• Wat zou je tegenkomen als je tandwielen maakt van staal zoals van Hoof groep doet?  

Kun je dat op dezelfde manier bewerken? 

 



Benodigdheden: 

- Per leerling of groepje 

o een stuk karton waarop twee tandwielen getekend staan 

o een stanleymes + snijmat of een schaar 

o Een priem of boortje om een gat in het midden en in de ondergrond te maken 

o Twee splitpennen 

- Een ondergrond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download meer werkvormen op  
https://bedrijfindeklas.nl/lesmateriaal/verbreding/ 

 


