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opdracht periode 4 

Integrale (2) voor een product 

van hout en/of leer/textiel 

dubbelfunctie 

Integrale 

opdracht 
Vormgeven 

Startend Ondernemen 

CAD/Digilab 

Werkvoorbereiding 

Praktijkvakken 
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Periode 4 Oriëntatie en ontwikkeling             Vervaardigen 

Lesweek 1 Vormgeven: introductie van de opdracht  

Lesweek 2 Onderzoek naar dubbelfunctie en ideeschetsen 

Lesweek 3 Ontwerptekening overleg vakdocent en schaalmodel 

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 Presentatie   

Verdeling in tijd 

Inleiding 

 

De opleiding Creatief Vakman kenmerkt zich door het werken met integrale opdrachten. Alle school-

vakken zijn bij een integrale betrokken. Door deze integrale opdrachten sluit het leerproces en het 

leren nauw aan bij de praktijk. Je zoekt eerst naar een klant en vervolgens formuleer je en maak je 

de opdracht. Uiteindelijk presenteer je het werk en jezelf als maker en ondernemer.  

De tweede integrale opdracht bestaat uit het bedenken, vormgeven en vervaardigen van een object 

met twee functies. Je leert om een doelgroep te kiezen en een programma van eisen op te stellen. 

Na het vormgevingsproces is er een Go No Go moment. Ter afsluiting presenteer je zowel het pro-

duct als het proces. Je wordt beoordeeld volgens criteria die je kunt lezen in deze opgavenbladen.  
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Doel van de opdracht 
 Je leert twee functies te bedenken voor één product. 

 Je leert een programma van eisen op te stellen. 

 Je leert een kleinschalig oriënterend onderzoek uit te voeren. 

 Je leert een idee vast te leggen in een technische tekening met maten. 

 Je leert een schaalmodel te maken. 

 Je leert een product 3D modelleren en een 2D tekening te maken.  

 Je leert een product te vervaardigen. 

 Je traint specifieke materiaalbewerkingen. 

 Je traint specifieke vervaardigingstechnieken. 

 Je leert werken in één tijdsperiode.  

 Je leert het proces te evalueren. 

 Je leert product en proces te presenteren. 

Eisen hout 

 Gebruik hout of een houtachtigproduct in combinatie met leer-textiel 

 Maak het product niet te groot oppervlakte maximaal 0,8m2 

 De dubbelfunctie moet overtuigen (duidelijk en aantoonbaar) 

 Gebruik de tot nu toe geoefende vervaardigingstechnieken   

 Het product: 

 functioneert 

 Is vaktechnisch juist geconstrueerd 

 Is met zorg afgewerkt  

 Is binnen de tijd vervaardigd 

Eisen leer/textiel 

 Gebruik leer of textiel in combinatie met hout 

 Maak het product niet te groot  

 De dubbelfunctie moet overtuigen (duidelijk en aantoonbaar) 

 Gebruik de tot nu toe geoefende vervaardigingstechnieken   

 Het product: 

 functioneert 

 Is technisch juist geconstrueerd 

 Is met zorg afgewerkt  

 Is binnen de tijd vervaardigd 

Twee functies, je kunt kiezen uit een combinatie of zelf 

een combinatie maken met de genoemde functies: 

slapen - verplaatsen  

opbergen - zitten 

opleggen - werken  
bedekken - meenemen  

rusten - lichtgeven  
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Vanuit de opleiding krijg je deze opgavenbladen met daarin een beschrijving van de opdracht en de 

beoordelingscriteria die met de uitvoering van deze integrale zijn verbonden. Je werkt in periode 4 

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 informatie maak je zelf: 

 een projectmap waar alle onderdelen goed in bewaard worden, 

 een periodeplanner met tijdplanning waarvoor je het format gebruikt, 

 een plan van aanpak die je gebruikt tijdens de uitvoering, 

 dat je op tijd de formulieren aan docenten aanbiedt die moeten worden ingevuld, 

 het product binnen de gestelde tijd en presenteert deze én  

 dat je het digitaal portfolio vult met tekst en afbeeldingen en op de afgesproken datum inlevert. 

Wat doe jij? 

Je kunt uitleggen waarom je dit maakt en voor welke specifieke opdrachtgever. 

Je gaat een oriënterend onderzoek uitvoeren 

Door het oriënterend onderzoek ga je 
ideeën verzinnen die je uitwerkt in ver-
schillende ideeschetsen.  

Tijdens het onderzoek vraag je de 
praktijkdocenten om feedback op je 
conceptontwerp en hoe je dit kunt uit-
voeren.  

Uit tenminste drie schetsen kies je voor 
een concept (idee) dat verder wordt 
uitgewerkt in een ontwerptekening 
waarin je maten plaatst.  

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

Je gaat concreet de volgende zes stappen nemen: 
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Afsluiten van de integrale 

Ter afsluiting van de integrale presenteer je het pro-

duct zo optimaal mogelijk aan docenten en medestu-

denten. Je vertelt ook hoe het maakproces is verlo-

pen en wat je hebt geleerd door deze opdracht uit te 

voeren en waar je trots op bent of wat je eventueel 

een volgende maal anders zou aanpakken. Je reflec-

teert dus op product en proces. Je krijgt voor alle 

onderdelen een beoordeling O, V of G. Naast deze 

kwalificering wordt ook een toelichting gegeven.  

Beoordelingscriteria van je product 

Onderzoek- en vormgevingsproces (stap 1,2,3) 

 De dubbelfunctie is de basis van het ontwerp en overtuigend.  

 Creativiteit (er zijn meerdere ideeën rond dubbelfunctie onderzocht). 

 Het product is functioneel. 

 Er zijn tenminste drie ideeschetsen en één ontwerptekening met maten. 

 De constructie van onderdelen is uitgewerkt in detailtekeningen. 

 Er is een met de hand gemaakt schaalmodel 1 : 5. 

 Correct 3D computermodel en 2D technisch tekening. 

 Het oriëntatie-onderzoek is beknopt beschreven. 

Vervaardiging (stap 4,5) 

 Materiaalstaat, werkvolgorde en planning op basis van het ontwerp. 

 Materialen zijn zorgvuldig en efficiënt verwerkt. 

 Oplossingen en mogelijkheden zijn vindingrijk en effectief. 

 Kwaliteit van de technische uitvoering van het product is zo goed mogelijk. 

 Afwerking van het product is zorgvuldig uitgevoerd. 

 Het product is binnen de gestelde tijd gemaakt.  

Presentatie en evaluatie (stap 6) 

 Producten van Digilab (folder, poster, visitekaartje, presentatie). 

 Heldere en inzichtelijke presentatie van het product en het proces. 

 Kritische zelfevaluatie met tops en aandachtspunten. 

Integrale Dubbelfunctie 

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

Onderzoek naar 
dubbelfuncties 
 
 
Programma van 
eisen  

3 Ideeschetsen 
op basis van 
het program-
ma van eisen  

Go No Go moment Product     
vervaardigen 

Uittesten en 
eventueel aan-
passen 
 
 
 
Evaluatie ver-
vaardigingsfase 

Materialen 
digilab:  
folder, poster, 
visitekaartje, 
presentatie  
 
Presentatie van 
product en 
proces  

Ontwerptekening 
met maten en be-
schrijving materia-
len  
 
Schaalmodel of 
mockup 

Productontwikkling 
 
Werkvoorbereiding 
 
Artist impression 
 
Reflectie oriëntatie 
en vormgevingsfase 

In stappen ziet het totale ontwerp- en maakproces er als volgt uit: 
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Maak een folder, een poster, een visitekaartje en een diapresentatie ten behoeve van de eindpresen-

tatie van de integrale. Het doel is leren presenteren en promoten van je werk door het maken van 

presentatiemateriaal, met behulp van computerprogramma’s. De folder, de poster, het visitekaartje en 

de diapresentatie zijn opgemaakt in een overeenkomende stijl. Deze stijl ondersteunt de presentatie 

van het werkproces en het product. De stijl laat zich kenmerken door eigenheid en is herkenbaar als 

jouw stijl. Het presentatiemateriaal wordt bij voorkeur gemaakt met behulp van de programma’s 

Photoshop, Illustrator en PowerPoint. Belangrijk: maak in deze periode gedurende je gehele werkpro-

ces foto’s die je kunt gebruiken voor de eindpresentatie. 

 Je kunt met het materiaal de presentatie van het product en het proces verzorgen. 

 Je materiaal is informatief door tekst en beeld. 

 Je materiaal is beeldend en aantrekkelijk door duidelijke en heldere afbeeldingen.  

 Je materiaal laat het eindproduct optimaal zien. 

 Je materiaal toont het oriënterend onderzoek en vormgeven proces. 

 Je materiaal geeft inzicht in het vervaardigingsproces. 

 Je materiaal is opgemaakt in een overeenkomstige en herkenbare stijl. 

Folder: De folder geeft 

een duidelijk beeld van zowel 

het werkproces als het eind-

product. 

Poster: Maak een poster op 

minimaal A3-formaat. Deze pos-

ter moet een beeld geven van 

het eindproduct van de integrale 

opdracht. Je maakt de poster 

m.b.v. Photoshop of Illustrator en 

print deze in kleur. 

Visitekaartje: Ontwerp en 

maak een visitekaartje. 

Diapresentatie:  Maak een 

diapresentatie aan de hand 

waarvan je een duidelijk en 

enthousiasmerend, verhalend 

beeld geeft van het werkpro-

ces en van het eindproduct 

van de integrale opdracht. 

Beoordelingscriteria 

Digitaal presentatiemateriaal voor de integrale  
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Vuistregels: 

 Spreek je publiek direct aan door het maken van oogcontact. 

 Zorg dat je stevig staat en dat je iedereen kunt zien, eventueel vraag je mensen dichterbij te komen of 

in het zicht plaats te nemen.  

 Zorg voor voldoende ruimte tussen jou en het publiek, je kunt je dan makkelijk bewegen. 

 Zorg voor een uitdraai van je presentatie waar je zelf op kunt lezen waar je bent in het verhaal. 

 Praat in de richting van het publiek en niet tegen het scherm, kijk bijvoorbeeld naar het beeldscherm 

van de computer die tussen jou en het publiek staat.   

 Laat sprekende voorbeelden zien die eventueel kunnen worden doorgeven in het publiek. 

 

Spreken  

 Zorg voor een goede intonatie, wissel af in toonhoogte. 

 Probeer niet te veel te vertellen maak een keuze voor een verhaallijn.  

 Probeer niet te verzanden in details waardoor je in tijdnood komt.  

  

Handen  

 Je handbewegingen kunnen je verhaal versterken. 

 Doe je armen niet per definitie over elkaar, echter kan dit weer wel bij het beantwoorden van vragen.  

 Doe je handen niet in je zakken dit maakt je presentatie minder levendig. 

 

Volgorde 

 Vertel je verhaal in een logische volgorde, organiseer je verhaal door een eerste beeld, een inleiding en 

een afsluiting waarin je kort de hoogtepunten vertelt op te nemen. 

 Gebruik weinig tekst, let op spelfouten, en gebruik veel beelden. 

 Laat dingen zien en horen, beeld en geluid ondersteunen in principe je verhaal. 

 

Gebruik hulpmiddelen als een PowerPoint, je website, een smartboard, foto’s 

of concrete voorbeelden. Eventueel kun je een hand-out uitreiken aan het 

einde van je presentatie. 

Na iedere integrale opdracht komt het moment waarop je het product en 

het proces gaat presenteren aan medestudenten en docenten. Gebruik de 

goede ervaringen van eerdere presentaties om je werk optimaal toe te lich-

ten en je keuzes in het vormgevingsproces en vervaardigingsproces te moti-

veren. In de Syllabus Nederlands kun je tips lezen over het presenteren ten 

overstaan van een publiek. Hier volgt een korte, puntsgewijze, samenvat-

ting.  

Presenteren: voorwaarden en tips  

Digitaal portfolio 

 

Bij iedere stap in de integrale opdracht maak je specifieke producten.  

Deze producten neem je op in het portfolio. Het portfolio is een complete 

weergave van jouw investeringen in het integrale project. Het portfolio 

lever je in bij de vakdocent ter beoordeling.  
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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 dubbelfunctie 

2. Beoordelingsformulier integrale dubbelfunctie 

3. Periodeplanner voor de integrale dubbelfunctie 

 

dubbelfunctie 
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Formulier Go No Go dubbelfunctie 
 

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 4 vormgeven gepland gedaan 

Week 1 
 
Data 
______________ 

  

Week 2 
 
Data 
______________ 

  

Week 3 
 
Data 
______________ 

  

Go No Go moment 

Week 4 
 
Data 
______________ 

  

Periodeplanner voor de integrale dubbelfunctie  
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Periode 6  vervaardigen gepland gedaan 

Week 5 
 
Data 
__________ 

  

Week 6 
 
Data 
__________ 

  

Week 7 
 
Data 
__________ 

  

Week 8 
 
Data 
__________ 

  

Week 9 
 
Data 
__________ 

 

Weekplanner voor de integrale dubbelfunctie  


