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Keuzedelen

• massief houten constructies

• verdieping combineren materiaal en 

materiaaleigenschappen

• vormgeven met digitaal gestuurde machines







Het bedenken van een product dat deel is 
van een productlijn. 

Je werkt samen met andere studenten.

De opdracht











Doel



Stap 1: probleem verkennen  







Programma van eisen opstellen

Te leveren product en eisen voor de richting hout 
Gebruik de volgende richtlijnen: 
• maak een valise (soort van koffer/vervoersverpakking); 
• een constructieve oplossing voor het verbinden van massief houten 

onderdelen en andere materialen; 
• vlakke delen kunnen worden gefineerd of bedekt met een ander 

materiaal (geen verf); 
• een scharnierende opening tussen de deksel en romp of een andere 

constructieve oplossing (overleg met docent); 
• een handgreep van hout of hout in combinatie met een ander 

materiaal; 
• een zorgvuldige afwerking van het product;
• binnen de gestelde tijd gemaakt.



Op basis van je onderzoek naar productlijnen, 
verzin je in je groep meerdere ideeën die je laat 
zien in ideeschetsen (minimaal 5) die worden 
geschetst in het schetsboek.

Stap 2) Ideeën verzinnen en genereren

Stap 3) concepten uitwerken en keuzes 
maken

Uit je ideeschetsen kies je één idee dat je uitwerkt tot een 
ontwerptekening, deze wordt uit de hand getekend met alle 
maten en alle materialen die je wilt gebruiken. 

In detailtekeningen laat je de constructie en de verbindingen 
tussen materialen zien. 



GO – NO GO moment

ontwerptekening detailtekeningen



werkvoorbereiding bestaat uit

artist impression

Je maakt een handgetekende ruimtelijke afbeelding van je 
ontwerp opgewerkt in kleur die je product en de 
gebruiksmogelijkheden toont. Let op: gebruik geen liniaal en 
geen zwart of wit potlood.



Beoordeling P5



vervaardigen

product testen & optimaliseren

presenteren 

Als groep presenteer je het product en het proces 
voor docenten en medestudenten. Gebruik daarbij de 
volgende uitgangspunten:
• Ik wil iets vertellen over de samenwerking
• Dit hebben we bereikt en hier ben ik trots op 
• Dit heb ik geleerd van het vormgeving- en 

maakproces
• Dit ging goed en neem ik mee
• Ik kan mijzelf verbeteren door..



Beoordeling P6



• Je werkt in een groep, kijk met elkaar met een open 
houding naar kansen. 

• Maak op tijd een keuze voor een thema.
• De kwaliteit van het product en de uitvoering is 

belangrijker dan het concept.
• Maak de werkvoorbereiding en alle calculaties.
• Beschrijf het product en proces.
• Richt een gezamenlijke expositie in.
• Zorgvuldige evaluatie met alle aandachtspunten.

Belangrijke aandachtspunten



Vragen?



Wat ga je vandaag doen?

Challenge 
Productlijn


