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Materiaal: Aanzichten raden. (Ook op wishelp te vinden) 
 

Als je de applet opstart, krijg je het volgende beeld: 
 

 
 
Wat is de bedoeling? 

 

De pijl geeft aan waar het ‘vooraanzicht’ zit. 
 

Door met je muis te bewegen en tegelijkertijd de linker muisknop in te 
drukken (en vast te houden) kun je het profiel laten draaien. 

Draai het profiel bijvoorbeeld zo dat je er recht van boven op lijkt te 
kijken.  

Je kunt zo ook de andere kanten van het profiel gaan bekijken. 
(bijvoorbeeld de onderkant of de achterkant) 

 
Probeer dat eerst even om er handig in te worden. 

 
Als je deze opdracht maakt omdat je docent dat gevraagd heeft, moet je 

het antwoordvel volledig invullen en bij haar/hem inleveren. 
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Naam: ____________________________________ 

 

Er staan een aantal verschillende soorten aanzichten. 
Daarvoor worden afkortingen gebruikt. 

 

 VA = vooraanzicht 
 RA = rechter zijaanzicht 

 
Schrijf op wat de andere afkortingen betekenen: 

 
 LA = ____________________________ 

  
 BA = ____________________________ 

 
 OA = ____________________________ 

 
 AA = ____________________________ 

 
Maak de twintig opgaven en vul het onderstaande schema in. 

Uitleg:  

• Als je het eerste plaatje gelijk de eerste keer dat je op OK hebt 
gedrukt goed had, zet je in het bijbehorende hokje een kruisje. 

Onder: “1e keer”) (er staan twee puntjes in dat vakje) 
• Had je het de eerste keer fout, dan kun je door op de knop “Nog 

eens“ te klikken nog een poging doen. 
• Is het nu goed? Zet dan een kruisje in het bijbehorende hokje 

(onder: “2e keer”) (er staan vier puntjes in dat vakje) 
• Nog niet gelukt? Zet dan een kruisje in het bijbehorende hokje 

(onder: “Niet”) 
 

 

Nr 1e keer 2e keer Niet  Nr 1e keer 2e keer Niet 

1 .. ….   11    

2     12    

3     13    

4     14    

5     15    

6     16    

7     17    

8     18    

9     19    

10     20    

 

Sluit als je klaar bent de applet af (kruisje rechtsboven). 
 

Vul in: Ik had .................% van de opgaven goed. 
 


