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Periode 9 Oriëntatie en ontwikkeling 

Lesweek 1 Doelgroepbeschrijving in woord en beeld 

Lesweek 2 Moodboard van trendanalyse 

Lesweek 3 Programma van eisen en ideeën in schetsen  

Lesweek 4 Maken ontwerptekening en mockup 

Lesweek 5  Go - No Go moment  

Lesweek 6 Technisch tekeningen 

Lesweek 7 Werkvoorbereiden  

Lesweek 8 Artist impression 

Lesweek 9 Inleveren digitaal portfolio en beoordeling  

Periode 11 Vervaardigen en presenteren 

Lesweek 1-8 Vervaardigen, presentatie en zelfreflectie voorbereiden  

Lesweek 9 
Presentatie proces - product - presentatie 

Beoordeling  

Verdeling in tijd 
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Opdracht 

Ontwerp een serie van drie producten die geïnspireerd zijn op een trendanalyse en je gekozen 

doelgroep. We doorlopen tijdens deze integrale alle stappen van de ontwerpcyclus.  

Gebruik het oriënterend onderzoek en de ontwerpcyclus. 

Inleiding 

Binnen ons vakgebied wordt over het algemeen ontworpen vanuit een klant of doelgroep. In de vorige periode 

heb je gewerkt voor een individuele klant, nu komt doelgroep aanbod. Bij het werken met een doelgroep wor-

den de producten over het algemeen verkocht aan de tussenhandel, bijvoorbeeld winkeliers. Daarom wordt 

gebruik gemaakt van lange termijn trends omdat dit traject van idee tot eind product veel tijd vergt. Je bent 

minimaal een jaar vooruit aan het werken. 

Een trensanalyse is gedurende een periode informatie verzamelen met als doel via 
een analyse een patroon of een trend te ontdekken.  



Creatief Vakman cohort 2017-2021 Integrale opdracht ‘Doelgroep’  Periode 9 en 11                                 pagina 4 
           

 

Te leveren producten eind periode 9 

Een presentatie met daarin: 

 Moodboard van trendanalyse 

 Doelgroep beschrijving in woord en beeld 

 Ideeschetsen, proeven en techniek oefeningen 

 Artist impressions van de hele serie, gepresenteerd als één geheel 

 Eén proefmodel 

 Uitgebreide testportefeuille bestaande uit proeven, techniekoefeningen  en materiaalsamples  

 Materiaalstaat, werkvolgorde, planning en voorcalculatie 

 Offertes van de te maken producten 

 Alle onderdelen zijn samengebracht in een projectportfolio (zie ook eisen portfolio) met duidelij-

ke afbeeldingen en begeleidende teksten 

 Alle benodigde materialen voor het maken van je product 

 Passende verpakking aansluitend op trend en doelgroep 

Periode 9: Oriëntatie & Ontwikkeling Hoed, Schoen, Tas 

In periode 9 leer je een miniserie van drie producten vormgeven vanuit de kenmerken van een 

doelgroep, gebaseerd op een trendanalyse. 

 

Leerdoelen: 

 Leren analyseren van een trend 

 Moodboard maken vanuit trendanalyse 

 Eén persona model uit P8 omzetten tot doelgroep 

 Technieken, materialen en constructie van de te vervaardigen producten onderzoeken 

 Een voorcalculatie en planning maken voor de te vervaardigen producten 

 Maken van offertes voor een winkelier 

 Het bedenken en uitgewerken op de computer van verpakking passend bij trend en doelgroep 

 

Werkvorm: Individueel onderzoek, experiment en oefening van technieken.  

 

Studiebelastingstijd: 8 weken, 20 lesuren tijdens de praktijklessen. 

 

Go No Go moment (week 5) 

Voor het Go No Go moment het je een aantal producten nodig: 

 moodboard van een trendanalyse 

 doelgroepbeschrijving in woord en beeld 

 schetsen in dummy (schetsboek) 

 3 ontwerptekeningen uit de hand met materiaalaanduiding en maten 

 Technische proeven en een mockup van je product 
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Na iedere Integrale opdracht komt het moment waarop je het 

product en het proces gaat presenteren aan medestudenten en 

docenten. Gebruik de goede ervaringen van eerdere presentaties 

om je werk optimaal toe te lichten en je keuzes in het vormge-

vings- en vervaardigingsproces toe te lichten.  

Digitaal portfolio 

Gebruik het format voor het samenstellen van een digitaal portfolio 

voor de producten van de integrale opdracht. Iedere integrale 

wordt samengevat in een digitaal portfolio, waarin je alle producten 

van de integrale en het proces inzichtelijk maakt.  

Dit is jouw portfolio dat jij mag aanpassen aan jouw persoonlijke 

wensen. Belangrijk is dat alle verplichte onderdelen worden opge-

nomen. De verplichte onderdelen vind je op pagina’s 4, 9, 11 en 13 

van deze opgavenbladen en op het beoordelingsformulier.  

Presenteren  

Beoordelingscriteria 

 De trendanalyse is inzichtelijk uitgevoerd en onderbouwd in de vorm van woordspin 

 Het persona model is overzichtelijk omgezet tot doelgroep en uitgewerkt in woord en beeld 

 Het moodboard verbeeld trend en doelgroep 

 De proeven zijn uitputtend ten aanzien van het kunnen starten met de vervaardiging  

 Technische tekeningen met maten van de te maken producten 

 Materiaal staat is compleet en inzichtelijk, de werkvolgorde juist en planning realistisch 

 Heldere Offerte per product voor winkelier 

 3 artist impressions in één overzicht 

 Het proefmodel is conform ontwerptekening 

 Het projectportfolio is een afgerond document - de student kan een format gebruiken - en bevat alle 

onderdelen van het project. Het is zorgvuldig samengesteld, waarbij de taal is getoetst op spelling en de 

afbeelding helder zijn met onder- of bijschrift 

Integrale Doelgroep 

Stap 1 Stap 2 Stap 3  Stap 4 Stap 5 Stap 6 

Moodboard van 
trendanalyse 
 
Doelgroep be-
schrijving in 
woord en beeld 
 
Programma van 
eisen  

Ideeschetsen, 
proeven en 
techniek oefe-
ningen 
  

Go No Go moment Vervaardigen 
Product 
 
Schoen 
 
Hoed 
 
Tas 

Uittesten en 
eventueel aan-
passen 
 
Passende ver-
pakking 
 
Evaluatie ver-
vaardigingsfase 

Presentatie en 
tentoonstellen 
van het pro-
ducten (de pro-
ducten) 
 
 
 

Ontwerptekening 
maken op basis van 
je ideeschetsen 
 
Mockup 
(proefmodel) 

Werkvoorbereiding 
en offertes 
 
Artist impression 
(als één geheel) 
 
Evaluatie oriëntatie 
en vormgevingsfase 

In stappen ziet het totale ontwerp- en maakproces er als volgt uit: 
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Eisen Tassen met aangestikte bies: 

 Uit de serie vervaardig je twee tassen in P11. 

 Tassen zijn beiden gevoerd. 

 Minimaal één van de tassen heeft een gevulde 

draagriem. 

 Je laat in de twee te vervaardigen modellen zien 

dat je de aangestikte bies op twee manieren kan 

toepassen (keuze uit langs zijpand, voor- achter-

pand en/of bodem). 

 Je laat in de uitwerking van de tassen zien dat je 

beschikt over vaardigheden zoals, het werken 

met diverse technieken en het combineren van 

materialen. 

 

Vrij is de keuze voor: 

 Type leer 

 Afmetingen 

 Sluitingen 

 Met klep of rits(dak) 

Eisen Schoenen: 

 Een paar lage ritslaarzen 

 Maximale hakhoogte is 8 cm  

 Spiraal rits 

Vrij is de keuze voor: 

 De leesten en de maat 

 Type leer 

 Het zolenmateriaal 

 Eisen: toegepaste hoedentechnieken; drie hoeden vanuit diverse technieken 

en materialen (keuzedeel) 

 Je laat in de drie modellen zien dat je specialistische kennis hebt van het toepassen 

van hoedenmaterialen. 

 Je laat in de uitwerking van de hoeden zien dat je beschikt over speciale vaardighe-

den zoals, het werken met diverse materialen en het combineren van materialen en 

technieken. 

 Je gebruikt een hoeden techniek/materiaal die je al kent (= verdieping) en combi-

neert dit met een techniek/materiaal die nieuw voor je is. 

 Uit onderstaande richtlijnen pas je minimaal vier materialen/ tech-

nieken toe. 

 

Richtlijnen materialen:  

Vilt, sinamay, bandstro, leer, buntal, sisal, zijde, etamine en ook me-

taal, plastics, hout en zelf in te   vullen andere materialen. 

 

Richtlijnen technieken:  

Blocken van divers materiaal (vilt, etamine, sinamay), bekleden van etamine, machinaal 

aannaaien van laiton/verenstaal, schuine biezen maken en aannaaien, incrusteren van 

vilt, mouleren van sinamay en/of vilt, stikken van bandstro, verschillende materialen met 

elkaar verbinden, patroontekenen, diadeem naar eigen ontwerp maken, een hoed uit 
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 P11: Vervaardigen Schoenen        

 

De opdracht in periode 11: 

In periode 11 ga je 1 paar ritslaarzen maken. De ritslaarzen zijn ontworpen in de stijl van trend en 

doelgroep. Je werkt op basis van een voorcalculatie, een planning en een werkvolgorde gemaakt in 

periode 9. Na iedere les vul je de weekplanner in en ook check je regelmatig de voorcalculatie. Je no-

teert en anticipeert op veranderingen en stelt waar nodig in overleg met de docent je planning bij.  

 

Leerdoelen:  

 Leren vervaardigen vanuit goedgekeurde ontwerpen 

 Leren tekenen van de benodigde patronen 

 Inzetten van ritsen 

 Leren vervaardigen van een paar ritslaarzen met leren voering in een periode 

 Plaatsen van hoge hakken 

 Trainen van doorzettingsvermogen 

 Maken van nacalculatie a.d.h.v. dagjournalen 

 Berekenen van productprijzen (voor winkelier) en vergelijking maken met offertes uit P9 

 

Studiebelasting:   40 uur praktijklessen schoenen 

 

Werkvorm: Tijdens de praktijkuren werk je aan het product. Je maakt gebruik van de fa-

ciliteiten op het hmc. 

 

Te leveren producten einde periode 11: 

 De vervaardigde ritslaarzen volgens goedgekeurd ontwerp 

 Patronen van de ritslaarzen 

 Een planningsoverzicht waarin de voorcalculatie vergeleken wordt met de werkelijk gemaakte 

uren 

 Berekende productprijzen a.d.h.v. de uren die je hebt bijgehouden in je dagjournalen.  

 Vergelijking productprijzen t.o.v. offertes 

 Een presentatie en een procesbeschrijving en evaluatie vervaardigen 

 

Beoordelingscriteria (zie bijlage 1, specificatie beoordelingsformulier Schoenen) 

 

Stap 4 product maken 

 Patronen om het product te kunnen vervaardigen 

 Materialen zijn zorgvuldig en efficient verwerkt 

 De kwaliteit van de technische uitvoering van het product 

 Afwerking van het product 

 Het product is binnen de gestelde tijd gemaakt 

 Eindproducten komen overeen met goedgekeurde ontwerpen 

 

Stap 5 product testen en optimaliseren 

 Product is functioneel en functioneert 

 

Stap 6 presenteren 

 Procesbeschrijving en evaluatie vervaardigen en prijsvergelijking (je aanpak, wat ging goed, 

wat kan beter?) 

 Presentatie van product, prijs en proces 
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P11: Vervaardigen Hoeden        

 

De opdracht in periode 11: 

In periode 11 ga je de drie hoeden maken. De hoeden zijn ontworpen in de stijl van trend en doel-

groep. Je werkt op basis van een voorcalculatie, een planning en een werkvolgorde gemaakt in perio-

de 9. Na iedere les vul je de weekplanner in en ook check je regelmatig de voorcalculatie. Je noteert 

en anticipeert op veranderingen en stelt waar nodig in overleg met de docent je planning bij.  

 

Leerdoelen:  

 Leren vervaardigen vanuit goedgekeurde ontwerpen 

 Leren tekenen van de benodigde patronen 

 Leren combineren van verschillende materialen en technieken 

 Leren vervaardigen van drie hoeden in één periode 

 Trainen van doorzettingsvermogen 

 Maken van nacalculatie a.d.h.v. dagjournalen 

 Berekenen van productprijzen (voor winkelier) en vergelijking maken met offertes uit P9 

 

Studiebelasting: 40 uur praktijklessen hoeden 

 

Werkvorm: Tijdens de praktijkuren werk je aan het product. Je maakt gebruik van de fa-

ciliteiten op hmc. 

 

Te leveren producten einde periode 11: 

 De vervaardigde hoeden, volgens goedgekeurd ontwerp 

 Eventuele patronen van de hoed(en) 

 Een planningsoverzicht waarin de voorcalculatie vergeleken wordt met de werkelijk gemaakte uren 

 Berekende productprijzen a.d.h.v. dagjournalen.  

 Vergelijking productprijzen t.o.v. offertes 

 Een presentatie en een procesbeschrijving en evaluatie vervaardigen 

 Een verpakking voor je producten 

 

Beoordelingscriteria (zie bijlage 2, specificatie beoordelingsformulier Hoeden) 

 

Stap 4 product maken 

 Patronen om het product te kunnen vervaardigen 

 Materialen zijn zorgvuldig en efficient verwerkt 

 De kwaliteit van de technische uitvoering van het product 

 Afwerking van het product 

 Het product is binnen de gestelde tijd gemaakt 

 Eindproducten komen overeen met goedgekeurde ontwerpen 

 

Stap 5 product testen en optimaliseren 

 Product is functioneel en functioneert 

 

Stap 6 presenteren 

 Procesbeschrijving en evaluatie vervaardigen en prijsvergelijking (je aanpak, wat ging goed, wat 

kan beter?) 

 Presentatie van product, prijs en proces 
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P11: Vervaardigen Tassen         

 

De opdracht in periode 11: 

In periode 11 ga je de twee tassen met aangestikte bies maken. De tassen zijn ontworpen in de stijl 

van trend en doelgroep. Je werkt op basis van een voorcalculatie, een planning en een werkvolgorde 

gemaakt in periode 9. Na iedere les vul je de weekplanner in en ook check je regelmatig de voorcalcu-

latie. Je noteert en anticipeert op veranderingen en stelt waar nodig in overleg met de docent je plan-

ning bij.  

 

Leerdoelen:  

 Leren vervaardigen vanuit goedgekeurde ontwerpen 

 Leren tekenen van de benodigde patronen 

 Leren combineren van verschillende materialen 

 Leren vervaardigen van twee tassen in één periode 

 Inzetten van aangestikte bies op twee manieren 

 Trainen van doorzettingsvermogen 

 Maken van nacalculatie a.d.h.v. dagjournalen 

 Berekenen van productprijzen (voor winkelier) en vergelijking maken met offertes uit Periode 9 

 

Studiebelasting: 40 uur praktijklessen tassen. 

 

Werkvorm: Tijdens de praktijkuren werk je aan het product. Je maakt gebruik van de fa-

ciliteiten op hmc. 

 

Te leveren producten einde periode 11: 

 De vervaardigde tassen, volgens goedgekeurd ontwerp 

 Patronen van de tas 

 Een planningsoverzicht waarin de voorcalculatie vergeleken wordt met de werkelijk gemaakte uren 

 Berekende productprijzen a.d.h.v. dagjournalen.  

 Vergelijking productprijzen t.o.v. offertes 

 Een presentatie en een procesbeschrijving en evaluatie vervaardigen 

 

Beoordelingscriteria (zie bijlage 3, specificatie beoordelingsformulier Tassen) 

 

Stap 4 product maken 

 Patronen om het product te kunnen vervaardigen 

 Materialen zijn zorgvuldig en efficient verwerkt 

 De kwaliteit van de technische uitvoering van het product 

 Afwerking van het product 

 Het product is binnen de gestelde tijd gemaakt 

 Eindproducten komen overeen met goedgekeurde ontwerpen 

 

Stap 5 product testen en optimaliseren 

 Product is functioneel en functioneert 

 

Stap 6 presenteren 

 Procesbeschrijving en evaluatie vervaardigen en prijsvergelijking (je aanpak, wat ging goed, wat 

kan beter?) 

 Presentatie van product, prijs en proces 
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Formulieren 
 

Bij deze integrale opdracht horen een aantal formulieren. In onder-

staand overzicht zie je welke dit zijn. Jij bent zelf verantwoordelijk 

voor het leerproces. Dit betekent dat jij deze formulieren altijd bij je 

hebt en op tijd zelf invult of laat invullen door de docent.  

 

   

1. Formulier Go No Go Doelgroep 

2. Beoordelingsformulier integrale Doelgroep 

3. Weekplanner voor de integrale Doelgroep 

doelgroep 
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Formulier Go - No Go Doelgroep 
 

Naam leerling CV 
  

Klas 
  

Datum 
  

 
Omschrijving  
productspecificaties:  

  

Afspraken docent 
Praktijk 
 
  

 

 

 

 

 

  
 
Mededelingen: 
  
  
  
  

Docent 
  

  
Akkoord Niet akkoord (zie mededelingen) 

Paraaf 
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Periode 9 
Gepland in onderzoek, vorm-
geven, productontwikkeling 

Gedaan 

Week 1 
 
Data 
__________ 

  

Week 2 
 
Data 
__________ 

  

Week 3 
 
Data 
__________ 

  

Week 4 
 
Data 
__________ 

  

Week 5 
 
Data 
__________ 

  

Go - No Go moment 

Week 6 
 
Data 
__________ 

  

Week 7 
 
Data 
__________ 

  

Week 8 
 
Data 
__________ 

  

Week 9 
 
Eindweek 
 

  

Weekplanner voor de integrale doelgroep  
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Periode 11  Gepland vervaardigen  Gedaan 

Week 1 
 
Data 
__________ 

  

Week 2 
 
Data 
__________ 

  

Week 3 
 
Data 
__________ 

  

Week 4 
 
Data 
__________ 

  

Weekplanner voor de integrale doelgroep 
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Periode 11 
Gepland vervaardigen en  
presenteren 

Gedaan 

Week 5 
 
Data 
___________ 

  

Week 6 
 
Data 
___________ 

  

Week 7 
 
Data 
___________ 

  

Week 8 
 
Data 
___________ 

  

Week 9 
 
Eindweek 
 

 

Weekplanner voor de integrale doelgroep  


