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De opdracht











Stap 1: probleem verkennen  



probleem verkennen  





Eisen schoen



Eisen hoed



Eisen tas



Stap 2) Ideeën verzinnen en genereren

Programma van eisen

4 verschillende schetsen



Stap 3) concepten uitwerken en keuzes 
maken

Uit je ideeschetsen kies je één idee dat je uitwerkt tot een 
ontwerptekening, deze wordt uit de hand getekend met alle 
maten en alle materialen die je wilt gebruiken. 

In de detailtekeningen laat je de constructie en de verbindingen 
van materialen zien. 

Met proeven en samples oefen je technieken voordat je deze 
toepast in het product. Je zorgt dat je voldoende geoefend met 
het product begint. 



GO NO GO moment

ontwerptekening detailtekeningen



werkvoorbereiding bestaat uit

artist impression

Je maakt een handgetekende ruimtelijke afbeelding van je 
ontwerp opgewerkt in kleur die je product en de 
gebruiksmogelijkheden optimaal toont. Let op: gebruik geen liniaal 
en geen zwart of wit potlood.

Na het Go No Go moment maak je op basis van je ontwerptekening 
een Mockup van je product (dit is een proef versie schaal 1 : 1), 
een technisch tekening bestaande uit aanzichten en met liniaal 
getekend op schaal, technisch en experimentele proefjes waarbij je 
technieken oefent en ideeën uitprobeert, en een materiaalstaat
met alle materialen en prijzen. 



Beoordeling P8



vervaardigen

product testen & optimaliseren

presenteren 

Je presenteert het product en het proces voor 
docenten en medestudenten. Gebruik daarbij 
simpele uitgangspunten:
• Ik ben trots op mijn werk en wil dit delen;
• Ik heb geleerd van het vormgeving- en 

maakproces;
• Dit ging goed en neem ik mee;
• Ik kan mijzelf verbeteren door.



Beoordeling P9



• Oriënteer je door terug te kijken naar de bpv periode en 
welke klanten daar producten kopen

• Kijk op het internet
• Je onderzoek is het vertrekpunt voor je voorgeving
• De kwaliteit van het product en de uitvoering is 

belangrijker dan het concept
• Het product en alle onderdelen moeten op tijd af
• Je presenteert product en proces
• Zorgvuldige evaluatie door kritisch terug te kijken op de 

uitvoering en naar goede punten en verbeterpunten

Belangrijke aandachtspunten



Inleveren van producten



Vragen?


