
 
 

Doel: In deze periode gaan we veelvlakken maken en complexe vormen uit de hand 

schetsen. Je leert vormen te construeren. We kijken naar kleur en de kleurenleer en de begrippen 

tegengestelde kleuren en subtractief mengen. We leren kleur te gebruiken om een getekend object 

contrast te geven (verschil tussen licht en donker). 

 

Werkvorm: We bek ijken PowerPoint met instructie en oefenen in de les door het maken 

van opdrachten en gebruiken de reader Tekenvaardigheden v/h vormgeven van producten. 

 

Opdrachten:  

Opdracht 1) Construeer vier veelvlakken in je schetsboek in een isometrische projectie. 

Opdracht 2) Kies een designobject en teken deze in voor-/zij-/bovenaanzicht en isometrisch. 

Opdracht 3) Teken de 7 basisvormen met kleur volgens de kleurtheorie inclusief schaduw. 

Opdracht 4) Teken een designobject isometrisch in kleur met contrast. 

Opdracht 5) Combineer vier verschillende basisvormen tot één (fantasie) object op formaat A4  

Opdracht 6) Kleur het object van opdracht 5 en zorg voor schaduw en contrast.  

 

De tekening voldoet aan de volgende eisen:  

 Je gebruikt de basisvormen  

 Je past schaduw toe door toepassing van kleuren op basis van de kleurtheorie 

 Je tekent zorgvuldig zonder onnodige vlekken of vage lijnen  

 Je combineert vier verschillende basisvormen tot één (fantasie) object op formaat A4  

 Kleur het object van opdracht 5 met de kleurtheorie en zorgt voor schaduw 
en contrast.  

 

Beoordeling (zie ook de reader Tekenvaardigheden):  

Je laat zien dat je de basisprincipes beheersen van het schetsen (uit de hand).  

 Je schetst uit de hand zonder liniaal 

 Je kunt de basisvormen toepassen in een schets  

 Je construeert vormen m.b.v. de stappen methode  

 Je kunt d.m.v. kleur een schaduw en een contrastrijke 

tekening maken 

 Je kunt je werkwijze overtuigend toelichten     
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Opdracht 1) Construeer vier veelvlakken in 
je schetsboek in een isometrische projectie 
met hulplijnen.  
 

Opdracht 2) Kies een designobject op de 
beurs Meesterlijk en teken deze in een voor-/
zij-/bovenaanzicht en in een isometrische pro-
jectie  

Opdracht 3) Teken de basisvormen en 
voorzie deze van kleur en schaduw en con-
trast volgens de kleurentheorie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht 4) Teken een designobject isome-
trisch in kleur met contrast (verschil licht-
donker).  
 

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.  


