


Programma

 Kennismaken; wie ben ik en wie ben jij?

 Inchecken: verwachtingen, geven ontvangen

 Afspraken: wat wel en wat niet tijdens de lessen

 Aantekeningen & schetsen maken

 PowerPoint en Reader bekijken

 Opdrachten en huiswerk

welkom





 vormgeven?

 ontwerpen?

 leren en jezelf ontdekken en ontwikkelen? 

 de opleiding creatief vakman met de 

richtingen Hout of Leer-textiel?







 waarnemen

 tekenvaardigheden trainen

 theorie en begrippen opdoen

 je eigen kwaliteiten ontdekken



 eerste drie lessen zijn ondersteunend voor de 
integrale opdracht

 doel: akkoord krijgen van alle vakdocenten 

daarna:
 ontwikkelen tekentechnieken
 perspectief
 verschillende soorten tekeningen



 eerste drie lessen zijn ondersteunend voor de 
integrale opdracht

 doel: akkoord krijgen van alle vakdocenten 

daarna:
 patronen & oppervlakken
 samenwerkopdracht
 schaalmodel maken



 er zijn verschillende tekeningen

 verschillende technieken gaan beheersen

 potlood/stift/aquarel



 leesbaarheid van de tekening

 strakke lijnen en heldere kleuren 

 toont gebruiksmogelijkheid van een object

 toont vorm en structuur

 toont materiaal en stofuitdrukking met kleur







 beleving van schoonheid en lelijkheid 

 waar is het op gebaseerd?



 kleurenleer









 argumenten leren bedenken

 jouw ontwerp verdedigen

 wat is het verschil tussen fabriceren of 
vormgeven? 



relaties leggen door praktisch onderzoek

 vorm & functie

 materiaal & ontwerp

 verleden – heden – toekomst

 analyse van bestaande ontwerpen



 hoe zie je de toekomst van jouw werk en wat 
heb je nodig om dit te bereiken?



 wit tekenpapier/ dummy/ tekenblok
 (kleur)potloden/stiften
 tekendriehoek



 wees op tijd in de les en neem je spullen mee

 wees voorbereid en maak opdrachten in de 
les en thuis

 houden aan afgesproken regels: 
• geen telefoons in het zicht/geen geluid
• niet eten/drinken in het lokaal 
• lokaal opgeruimd achterlaten
• computer uit en stoelen aanschuiven



Geen telefoons & geen Ipads

Geen discussie




