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Periode 5  Oriëntatie en ontwikkeling 

Lesweek 1 Vormgeven: introductie van de opdracht en groepen maken 

Lesweek 2 Onderzoek, vaststellen thema productlijn, PvE  

Lesweek 3 Ideeschetsen, schaalmodel 

Lesweek 4 Ontwerptekening 

Lesweek 5 Go - No Go moment  

Lesweek 6 Productontwikkeling 

Lesweek 7 Werkvoorbereiden  

Lesweek 8 Artist impression 

Lesweek 9 Beoordeling portfolio en presentatie oriëntatie en vormgeven 

Periode 7 Vervaardigen en presenteren 

Lesweek 1-8 Vervaardigen 

Tentoonstelling voorbereiden en pr & communicatie 

Lesweek 9 Tentoonstellen 

Beoordeling proces - product - tentoonstelling 

Verdeling in tijd 
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Doel van de opdracht 

Inleiding 

Deze integrale staat in het teken van het bedenken 

van een product dat deel is van een productlijn. Fabri-

kanten maken verschillende producten voor de consu-

ment die herkenbaar zijn. Ontwerpers en vormgevers 

maken gebruik van verschillende hulpmiddelen om de 

herkenbaarheid te vergroten. Dit kunnen specifieke 

vormen, kleuren of materialen zijn. Rechts zie je een 

fiets van de meubelfabrikant Thonet. Welke aspecten 

doen je denken aan de meubelen van Thonet? 

Je gaat als groep een oriënterend onderzoek doen. 

Op basis van het oriënterend onderzoek ga 

je als groep bepalen hoe jullie productlijn 

kan worden vormgegeven. Je doet dit door 

ideeën te genereren en uit te werken in 

ideeschetsen.  

Uit tenminste vijf schetsen kies je het con-

cept dat verder wordt uitgewerkt in een 

definitief ontwerp: de productlijn. 

Vervolgens geef je op basis van deze pro-

ductlijn vorm aan een valise.  

Na afloop van je vormgevingsfase beschrijf 

je het proces. Je beantwoordt dan de vra-

gen die je rechts in het model ziet staan.  

https://goo.gl/images/QWQjiq 

Je gaat concreet de volgende stappen nemen: 

Het doel van de opdracht is in een groep een onderzoek uit te voeren naar voorbeelden van productlij-

nen. Vervolgens gaan jullie een ‘eigen’ lijn ontwerpen. Iedere student maakt een product dat wat betreft 

vormgeving en functionaliteit op de producten van medestudenten aansluit. Deze opdracht vereist sa-

men beslissingen nemen en overeenstemming bereiken en werken binnen een tijdskader. Na het maken 

van het product volgt een gemeenschappelijke tentoonstelling van de producten.  
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Je kunt in overleg bepalen hoe producten in één herkenbare lijn 
worden vormgegeven en gemaakt. 

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 mas-

sief 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 

In periode 5 is de oriëntatie- en vormgeeffase, en in periode 7 ga je het 

product maken. Gebruik na iedere fase het format digitaal portfolio voor 

het beschrijven van alle stappen in het vormgeef- en het maakproces. 

In het format staan de onderdelen die je moet inleveren per stap be-

schreven. De stappen komen uit de ontwerpcyclus. Neem heldere foto’s 

van tekeningen die leesbaar zijn. Beschrijf de foto’s en bewijs daarmee 

dat je het onderdeel goed of in ieder geval voldoende hebt gemaakt.  

 

In de naam van het portfolio: jouwnaam- portfolio integrale Productlijn  

Het portfolio lever je digitaal in bij de vakdocent vormgeven als pdf-

bestand ter beoordeling aan. Na de vervaardiging geef je de praktijk-

docent een geprint exemplaar.  

Na periode 5 lever je voor de fase oriëntatie en vormgeven in: 

 een beeldende beschrijving van een gezamenlijk gekozen thema voor een productlijn 

 programma van eisen van jouw product 

 vijf ideeschetsen 

 een ontwerptekening met maten en materiaal beschrijving 

 schaalmodel 1 : 5 

 een artist impression met de hand of een gerenderd computermodel van het product 

 beschrijving van de vormgeeffase 
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Afsluiten van de integrale 

Ter afsluiting van de integrale opdracht presenteer je het product (de pro-

ducten) zo optimaal mogelijk aan docenten en medestudenten door het inrich-

ten van een tentoonstelling. Je beschrijft het maakproces en plaatst dit bij het 

product. Je beschrijft wat je hebt geleerd, waar je trots op bent en wat je even-

tueel anders zou aanpakken. Je reflecteert op product en proces. Je krijgt voor 

alle onderdelen een beoordeling O, V en G met een toelichting.  

Te leveren producten periode 5 

1. Een technische tekening met maten. 

2. Een materiaal- en houtstaat. 

3. Een werkvolgorde en planning. 

4. Een voorcalculatie van benodigde uren. 

5. Een gerenderd computermodel van het product. 

6. Een tekening voor uit te besteden werk. 

Te leveren producten periode 7 

1. Een nacalculatie van uren en materiaal. 

2. Een analyse van de verschillen in voor- 

en nacalculatie. 

3. Vaststellen van de kostprijs. 

4. Conclusies. 

voor & na 

Productontwikkeling en werkvoorbereiden  

 

Je krijgt een GO voor je idee op basis van je ontwerptekening en het schaalmodel. Na de Go start de werk-

voorbereiding. Je maakt een 3D computermodel in een CAD programma, 2D aanzichten en doorsnede en 

een exploded view. In deze tekeningen worden de maten van onderdelen, verbindingen en bewerkingen 

vastgelegd. Op basis van het 3Dmodel maak je een hout- en materiaalstaat, en een werkvolgorde en plan-

ning. Door te calculeren bepaal je hoeveel materiaal, fournituren en maakuren je nodig hebt. Ook bepaal je 

welke handelingen en machines je gaat gebruiken bij de vervaardiging van het product. Als laatste bepaal je 

de kostprijs.  

Integrale Productlijn Hout 

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

Groep samen-
stellen 
 
Onderzoek 
bestaande 
productlijnen 
 
Programma 
van eisen op-
stellen 

5 Ideeschet-
sen  
 
Ideeën uit-
wisselen 
 
Gezamenlijk 
thema kiezen 
voor product-
lijn 

Go - No Go  moment Product    
vervaardigen 
 

Uittesten en 
eventueel aan-
passen 
 
 
Presentatie van 
producten 
voorbereiden 

PR en commu-
nicatie voor 
tentoonstelling 
verzorgen 
 
 
Tentoonstelling 
van product-
(en) en proces  

Ontwerptekening 
met maten en 
beschrijving ma-
terialen 
 
Detailtekeningen 
 
Schaalmodel 

productontwik-
keling 
 
werkvoorberei-
den 
 
Artist impressi-
on 

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 onder-

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 Productlijn 

2. Beoordelingsformulier integrale Productlijn 

3. Feedback formulier 

4. Weekplanner voor de integrale Productlijn 

productlijn 
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Formulier Go - No Go Productlijn 
 

Naam student CV 
  

Klas 
  

Datum 
  

 
Omschrijving  object: 
  

  

 
Afspraken  docent 
Vormgeven   

 
Afspraken docent 
Praktijk Hout 

  

 
Mededelingen: 
  
  
  
  

Docenten 
  

  

  
Akkoord Niet akkoord (zie mededelingen) 

 
Paraaf 
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Periode 5 
Gepland in onderzoek, vormgeven, 
productontwikkeling 

Gedaan 

Week 1 
 
Data 
__________ 

  

Week 2 
 
Data 
__________ 

  

Week 3 
 
Data 
__________ 

  

Go - No Go moment 

Week 4 
 
Data 
__________ 

  

Week 5 
 
Data 
__________ 

  

Week 6 
 
Data 
__________ 

  

Week 7 
 
Data 
__________ 

  

Week 8 
 
Data 
__________ 

  

Weekplanner voor de integrale productlijn  
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Periode 7  Vervaardigen gepland Gedaan 

Week 1 
 
Data 
__________ 

  

Week 2 
 
Data 
__________ 

  

Week 3 
 
Data 
__________ 

  

Week 4 
 
Data 
__________ 

  

Weekplanner voor de integrale productlijn  



Creatief Vakman richting Hout - Integrale opdracht ‘Productlijn’ periode 5 en 7               pagina 13 

 

Periode 7  Vervaardigen  gepland Gedaan 

Week 5 
 
Data 
___________ 

  

Week 6 
 
Data 
___________ 

  

Week 7 
 
Data 
___________ 

  

Week 8 
 
Data 
___________ 

  

Week 9 
 
Eindweek 
 

 

Weekplanner voor de integrale productlijn  


