
  Vormgeven leerjaar 1, periode 1  
 
Beoordelingsformulier: Handschetsen en tekentechnieken  
 

 

Naam: _____________________________________________________________   Klas: _______________________________ 

 

Producten en tekeningen welke beoordeeld kunnen worden na deze periode zijn:  

Schetsen, basisvormen, verhoudingen, schaduw en contrast. 

 

 
Gemaakt 

ONV V G ZG cijfer 

O
n
t0

1
0
 

Opdracht 1) Teken de 7 basisvormen in het 

schetsboek en plaats namen bij de vormen. 

      

Opdracht 2) Teken de producten van de shakers 

en bepaal de basisvormen. 
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Opdracht 3) Schets drie koffiekoppen én een 

koffie ensemble. Gebruik hulplijnen. 

      

Opdracht 4) Teken vier voorwerpen van het 

stilleven van Heda met behulp van ellipsen. 
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Opdracht 5) Kies een voorwerp in het lokaal en 

teken het voor-, zij- en bovenaanzicht 

      

Eindopdracht 6) Teken het voorwerp dat je hebt 

gekozen volgens de aangeleerde principes en 

voorzie deze van schaduw voor het verkrijgen 

van contrast (verschil tussen licht en donker). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
overzicht onderwerpen in het 1ste leerjaar 
 
Begrippen en leerdoelen vormgeven Creatief Vakman 
 

tekenmaterialen Dit zijn de materialen die we gebruiken om tekeningen te kunnen maken. Dit is in 
de eerste periode voor het schetsen de potloden B of 2B, een wit gebleekt 
schetsboek op A4 formaat (Dummy), doezelstift en een gum. 

handschetsen We gaan oefenen om alle lijnen en vormen uit de hand te tekenen zonder liniaal. 
Daarbij laat je hulplijnen staan. Veel tekenen  en ervaring opdoen is belangrijker 
dan de perfecte uitgewerkte schets.  

isometrie Een isometrie, of isometrische projectie, is een projectiemethode om ruimtelijke 
figuren in een plat vlak weer te geven. Je laat van een voorwerp de voor-, zij- en 
bovenkant in een evenredige mate zien, zonder dat er sprake is van vertekening. 
Bij deze methode lijkt het of men schuin bovenaan, in een hoek van ongeveer 45° 
van de zijkant tegen het te projecteren object aankijkt. De hoeken tussen de drie 
assen zijn altijd 120°. We oefenen met deze projectievorm om objecten zonder 
vertekening in correcte verhoudingen te kunnen weergeven. 

7 basisvormen Alle voorwerpen en objecten die door mensen gemaakt zijn hebben één of 
meerdere basisvormen. De basisvorm is de essentie van de vorm van het object. 
We onderscheiden: kubus, piramide, bol, kegel, torus, cilinder, balk. Door je 
bewust te worden van deze vormen kun je objecten beter analyseren en 
weergeven.  

schaduw Een voorwerp zoals wij dit met lijnen tekenen is vaak nog plat. Door schaduw en 
de suggestie van licht krijgt een getekend object volume. De lichtval komt 
standaard van links voor.  

contrast Contrast is het verschil tussen licht en donker in een tekening en zorgt voor 
diepte. Er is contrast in zwart en wit en in kleur.  

samenwerkproject In een samenwerkproject leer je je eigen kwaliteiten en die van anderen te 
ontdekken en in te zetten ten gunste van het maken van een object. Je probeert 
aanvullend te zijn in het werken aan een gemeenschappelijk doel.  
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