
  leerjaar 1, periode 2  
 
 
 Beoordelingsformulier: Construeren en kleur 
 

 Naam: _____________________________________________________________   Klas: _______________________________ 

 

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

Veelvlakken, kleurtheorie, perspectief, vormsamenstelling 
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Opdracht 1) Construeer vier veelvlakken in je 

schetsboek in een isometrische projectie. 

      

Opdracht 2) Kies een object op de beurs 

Meesterlijk en teken het voor-/zij-

/bovenaanzicht en in een isometrie. 
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Opdracht 3) Teken de 7 basisvormen en voorzie 

deze van kleur en schaduw volgens de 

kleurtheorie. 

      

Opdracht 4) Teken een designobject isometrisch 

in kleur met schaduw en contrast.  
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Opdracht 5) Combineer vier verschillende 

basisvormen tot één (fantasie) object op 

formaat A4 

      

Opdracht 6) Kleur het object van opdracht 5 

met de kleurtheorie en zorg voor schaduw en 

contrast. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
overzicht onderwerpen in het 1ste leerjaar 

 
 
Begrippen en leerdoelen vormgeven Creatief Vakman 
 

design Design is het Engelse woord voor ontwerp, echter bestaat het ook als 
zelfstandige verzamelnaam voor alle objecten die expliciet onderworpen zijn 
door een ontwerper. Wij bekijken een deel van de geschiedenis van de Design 
om gevoel te ontwikkelen voor vorm, functie en de combinatie van deze twee. 

veelvlakken Veelvlakken zijn wiskundige modellen die de ruimte opdelen in maateenheden. 
Plato, Pythagoras, Leonardo Da Vinci en Kepler hebben allen veelvlakken 
bestudeerd. Er zijn regelmatige veelvlakken als het viervlak, zesvlak, achtvlak, 
twaalfvlak en twintigvlak. Wij gaan in de les vanaf bouwplaten veelvlakken 
maken en tekenen deze volgens een bepaald stappenplan (construeren). Doel is 
om complexe vormen juist te kunnen weergeven zonder te ‘verdwalen’. 

kleurtheorie De Duitse natuurwetenschapper en dichter Goethe heeft in 1810 en 
kleurenkleer opgesteld; bekend van hem zijn o.a. de farbenkugel. Isaac Newton 
heeft via het prima daglicht laten breken zodanig dat de samenstelling van het 
licht in kleuren te zien is. In de les kijken wij naar additief en subtractief mengen 
van kleuren. We leren kleuren zodanig te gebruiken dat contrast ontstaat.  

vormsamenstelling Objecten bestaan meestal uit meerdere basisvormen. Door waar te nemen en te 
benoemen kunnen we vormen identificeren. We gaan in de les objecten tekenen 
vanuit meerdere gezichtspunten, waarbij speciale aandacht uitgaat naar vorm 
en samenstelling.  

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

tonale overgang Tonale overgangen geven het gebied aan tussen heel licht of heel donker. Je 
kunt deze overgangen ook bewerkstelligen door een arceertechniek.  

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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