Praktijktip: Solderen op school
DOOR CHRIS DORNA

Al weer drie jaar soldeer ik regelmatig op basisscholen en buitenschoolse
opvang. Hieronder een paar praktijktips.

Eenvoudige soldeerstations zijn niet meer zo
duur en worden daarom steeds meer gebruikt bij
soldeerprojecten op scholen en bso’s. Een groot
nadeel is dat de snoeren niet gemaakt zijn van
hittebestendig materiaal en vooral bij onervaren
soldeerders is het risico groot dat onbedoeld het
eigen snoer wordt gesmolten.
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Een tweede risico is dat het (school)meubilair na
afloop van een workshop schroeivlekken vertoont.
Bij de soldeerprojecten in het afgelopen jaar heb
ik gebruik gemaakt van de soldeerplank. Dit is
een mdf-plaat (12mm) met daaronder twee latjes. Het snoer naar de bout loopt onder de plank
door. Naast bescherming tegen de hierboven
genoemde ‘brandgevaren’ heeft de plank ook het
voordeel dat de werkplek overzichtelijk blijft.
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Lokaal klaar voor de groep

De netsnoeren plak ik met duct tape (gebruik de
goedkopere kwaliteit) vast op de tafel en over
eventuele snoeren op de vloer wordt een matje
gelegd.
Solderen begint altijd met een korte instructie
waarbij ik de kinderen laat zien hoe het werkt:
1 Soldeerbout vastpakken (ga met je hand onder het snoer door)
2 Verhitten met bout
3 Soldeer toevoegen
4 Soldeer weg
5 Soldeerbout terugzetten

Soldeerplank

Na deze instructie vraag ik of er linkshandige
kinderen zijn. De soldeerbout wordt dan aan de
andere kant van de plank gezet en ik controleer
of links- en rechtshandigen elkaar niet in de weg
zitten. De kinderen kunnen hierna vrij oefenen op
wat oude printjes en weerstanden. Als het proefwerkstuk is goedgekeurd krijgen de kinderen het
echte bouwpakket. Alle onderdelen moeten in een
plastic bakje (afhaalchinees) worden bewaard.
De kinderen krijgen een beperkte hoeveelheid
soldeertin (50 cm) dat op een stukje rondhout
(12 mm) is gewikkeld. ‘Los’ soldeertin bleek wel
eens uit te nodigen tot het maken van mooi grote
(gevaarlijke) soldeerdruppels.
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