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Periode 3 Oriëntatie en ontwikkeling           Vervaardigen 

Lesweek 1 Vormgeven: introductie van de opdracht   

Lesweek 2 Onderzoek naar verpakkingen en ideeschetsen 

Lesweek 3 Ontwerptekening  overleg vakdocenten 

Lesweek 4 Go - No Go moment  start vervaardigen 

Lesweek 5 Productontwikkeling vervaardigen 

Lesweek 6 Werkvoorbereiden  vervaardigen 

Lesweek 7 Artist impression afwerken en oplevering 

Lesweek 8 Presenteren van resultaten  

Verdeling in tijd 

Inleiding 

Tijdens de opleiding creatief vakman maak je integrale opdrachten. Veel schoolvakken zijn bij de inte-

grale betrokken. Je zoekt  eerst naar een klant en daarna formuleer je de opdracht. Uiteindelijk presen-

teer je het werk als maker en ondernemer.  

De eerste integrale opdracht bestaat uit het bedenken, vormgeven en maken van een verpakking voor 

een object. Je leert om een doelgroep te kiezen en een programma van eisen op te stellen.  

Het vormgeven en maken doen we aan de hand van de ontwerpcyclus. Ter afsluiting presenteer je zo-

wel het product als het proces. Je wordt beoordeeld volgens de criteria die je kunt lezen in deze opga-

venbladen.  
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Doel van de opdracht 

Je gaat concreet de volgende zes stappen nemen: 

Je gaat een oriënterend onderzoek uitvoeren. 

Op basis van een oriënterend onderzoek ga 
je ideeën verzinnen die je uitwerkt in ver-
schillende ideeschetsen.  

Tijdens je onderzoek vraag je de praktijkdo-
centen om feedback op je concept en hoe je 
dit kunt uitvoeren.  

Uit tenminste drie verschillende schetsen 
kies je voor een concept (idee) dat verder 
wordt uitgewerkt in een ontwerptekening 
met maten en materiaal aanduiding.  

Na afloop van je vormgevingsfase schrijf je 
een procesverslag. Je beantwoordt dan de 
vragen die je links in het model ziet staan.  

 Kies voor een dierbaar voorwerp of object om te verpakken. 

 Pas technieken toe die al geoefend zijn. 

 Gebruik massief hout en/of plaatmateriaal (geen mdf).  

 Hout (eventueel) combineer je met andere materialen, leer/textiel. 

 Formaat: min. 100 x 100 x 100 mm – max. 300 x 300 x 300 mm. 

 Gewicht: de verpakking is draagbaar. 

 Het object bestaat uit losse onderdelen die worden verbonden. 

 Zelf scharnieren of fournituren bedenken en maken. 

 Er is een relatie tussen het object en de verpakking. 

 Geen afwerking met verf of gekleurde lak. 

 Je maakt een procesbeschrijving van onderzoek en vervaardiging.  

1. probleemverkennen en definiëren: wat is de op-

dracht? Welke eisen worden gesteld? 

2. Ideeën verzinnen en genereren: verschillende 

ideeschetsen maken 

3. Concepten uitwerken en keuzes maken: beslis-

sing nemen, wat is het beste idee? Werkvoorbereiding 

5. Product testen en optimaliseren: uitproberen, 

eventueel aanpassen.   

6. Presenteren: reflecteer op het maakproces en pre-

senteer je product.  
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 Kies voor een dierbaar voorwerp of object om te verpakken. 

 Pas technieken toe die al geoefend zijn. 

 Andere technieken in overleg met docenten. 

 Gebruik leer en/of textiel eventueel in combinatie met andere materialen.  

 Zelf scharnieren of fournituren bedenken en maken. 

 Maximum afmetingen 300 x 300 x 300 mm. 

 De verpakking is functioneel. 

 Het object bestaat uit losse onderdelen die worden verbonden. 

 Er is een relatie tussen het object en de verpakking. 

 De verpakking heeft een doel. 

 Je maakt een procesbeschrijving van onderzoek en vervaardiging.  

Wat doe jij? 

Vanuit de opleiding krijg je deze opgavenbladen met daarin de 

opdracht en de beoordelingscriteria. Je werkt in periode 3 van het 

eerste leerjaar en je zorgt dat je deze informatie goed leest en dat 

je weet wat er van je verwacht wordt. Op basis van deze informa-

tie maak je zelf: 

• een projectmap (format), 

• een periodeplanner, 

• een plan van aanpak, 

• formulieren laten invullen, 

• het product is af, en  

• portfolio op tijd inlevert. 

Afsluiten van de integrale 

Ter afsluiting van de integrale presenteer je het product zo optimaal mogelijk aan docenten en medestu-

denten. Je verteld wat je hebt geleerd door deze opdracht uit te voeren. Waar ben je trots op en wat zou 

je bij een volgende integrale anders aanpakken? Je reflecteert dus op het product en het proces. Je krijgt 

voor onderdelen een beoordeling en een cijfer voor het geheel. Naast het cijfer wordt ook een toelichting 

gegeven.  

Integrale Verpakking 

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

Onderzoek naar 
verpakkingen 
 
 
Programma van 
eisen voor je 
product 

3 verschillende 
Ideeschetsen  

Go No Go moment Product     
vervaardigen 

Uittesten en 
eventueel aan-
passen 
 
 
 
Evaluatie ver-
vaardigingsfase 

Presentatie 
van product en 
proces  Ontwerptekening 

met maten en 
materiaalaandui-
ding 
 
 

Werkvoorbereiding 
 
Artist impression 
 
Reflectie ontwerp-
fase 

In stappen ziet het totale ontwerp- en maakproces er als volgt uit: 
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Formulieren 
 

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

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 Verpakking 

2. Beoordelingsformulier integrale Verpakking 

3. Weekplanner voor de integrale Verpakking  

verpakking 
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Formulier Go - No Go Verpakking 
 

Naam leerling CV 
  

Klas 
  

Datum 
  

 
Omschrijving  object: 
  

  

 
Afspraken  docent 
Vormgeven   

 
Afspraken  docent  
Praktijk Textiel 

  

 
Afspraken docent 
Praktijk Hout 

  

 
Mededelingen: 
  
  
  
  

Docenten 
  

  
Akkoord Niet akkoord (zie mededelingen) 

Paraaf 
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Periode 3 vormgeven gepland gedaan 

Week 1 
 
Data 
______________ 

  

Week 2 
 
Data 
______________ 

  

Week 3 
 
Data 
______________ 

  

Week 4 
 
Data 
______________ 

  

Week 5 
 
Data 
______________ 

  

Week 6 
 
Data 
______________ 

  

Week 7 
 
Data 
______________ 

  

Week 8 
 
Data 
______________ 

  

Week 9 
 
Eindweek 
 

 

Weekplanner voor de integrale verpakking  
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Periode 3 Vervaardigen gepland Gedaan 

Week 4 
 
Data 
______________ 

  

Week 5 
 
Data 
______________ 

  

Week 6 
 
Data 
______________ 

  

Week 7 
 
Data 
______________ 

  

Week 8 
 
Data 
______________ 

  

Week 9 
 
Eindweek 
 

 

Weekplanner voor de integrale verpakking  


