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Periode 9 Oriëntatie en ontwikkeling 

Lesweek 1 Introductie v/d integrale, klantprofiel en onderzoek zitmeubel 

Lesweek 2 Programma van eisen vanuit de klant 

Lesweek 3 Verwerken ideeën en schetsen (10) 

Lesweek 4 Maken van de ontwerptekeningen (2) en schaalmodel 

Lesweek 5  Go - No Go moment  

Lesweek 6 3D computermodel en technisch tekeningen 

Lesweek 7 Werkvoorbereiding 

Lesweek 8 Artist impression 

Lesweek 9 Presentatie en beoordeling oriëntatie en vormgeeffase 

Periode 11 Vervaardigen en presenteren 

Lesweek 1-8 Vervaardigen, presentatie en zelfreflectie voorbereiden  

Lesweek 9 
Presentatie proces - product - presentatie 

Beoordeling  

Verdeling in tijd 
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Opdracht 

Bedenk een stoel voor een specifieke klant waarbij je hout combineert met een ander materiaal, zoals 

kunststof, metaal, textiel of leer (géén steenachtige producten of mdf). Pas rondwerk toe en oriënteer je 

op de verschillende buigtechnieken.  

 

Indien je kiest voor het keuzedeel massief houten constructies dan werk je enkel met massief hout. 

Je kunt ook kiezen voor het keuzedeel vormgeven met digitaal gestuurde machines.  

“Een stoel moet geen achterkant hebben. Hij moet mooi zijn van alle kanten en 

vanuit elke hoek.”  

Hans Wegner Jørgensen, Wishbone 1949  

Inleiding 

Als we aan zitmeubelen denken bedoelen we misschien wel in 

de eerste plaats stoelen. In de laatste tweehonderd jaar zijn 

veel verschillende typen stoelen bedacht en gemaakt. In de 

late 19de eeuw met veel ornamentiek of grotesk van vorm, 

waarna in de vroege 20ste eeuw de eenvoud het won van de 

complexiteit. Materiaalbesparing en de toepassing van industri-

eel vervaardigde constructies maakten lichte en sterke zitmeu-

belen mogelijk, die overigens momenteel populairder lijken 

dan ooit.  

Links zie je de Wish bone chair van Hans Wegner Jørgensen  

(1914-2007), die tijdens zijn carrière meer dan vijfhonderd 

stoelen ontwierp. Honderd daarvan werden op industriële 

schaal geproduceerd . 

Wat is het doel van deze integrale opdracht? 

Je stelt een klantprofiel op en kijkt naar voorbeelden van 

stoelontwerpen in jouw omgeving, in musea en in het stu-

diecentrum. Je kijkt daarbij welke invloed het materiaalge-

bruik heeft op de vormgeving en de constructie van een 

stoel. Je kiest op basis van de klanteisen voor een ontwerp 

dat je in één periode maakt. Ook verdiep je je in de ergo-

nomie van het zitten, de materiaaleigenschappen en de 

mogelijkheden die deze eigenschappen je bieden.  

https://www.carlhansen.com/en/designers/hans-j-wegner
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Weet wie je klant is!  

Voor succesvolle marketing van je producten is het bepa-

len en typeren van het soort klant een belangrijke voor-

waarde. Het zorgt ervoor dat je gericht communiceert, in 

de juiste stijl, op het juiste moment en via de juiste ka-

nalen. Je kunt je verkoopdoelen daardoor sneller berei-

ken.   

Waarom is een klantprofiel belangrijk? 

Bepaal wie je klanten zijn en je weet tegen wie je het 

hebt, wat ze bezighoud, waar jij ze mee kan helpen, hoe 

je ze aanspreekt en waar ze te vinden zijn. Eén van de 

bekendste marketingregels: “If you can’t define them, you 

can’t find them!”. Wie niet helder genoeg heeft afgeba-

kend zal nauwelijks resultaten kunnen realiseren met zijn 

website, blog, social media en andere vormen van 

(content)marketing.  

 

Bij deze integrale Zitmeubel staat de vraag centraal: Wie is mijn klant? Misschien ook wel de vraag: 

wie zou mijn klant kunnen en willen zijn? Je gaat tijdens deze integrale een persona, een klantpro-

fiel, opstellen door onderzoek te doen binnen het HMC naar specifieke klantgroepen. Op basis van 

dit onderzoek ga je een product vormgeven in de vorm van Zitmeubel.  

https://goo.gl/images/uBDrhX 

Wil je alles voor iedereen zijn? Dan ben je niets voor niemand.  

KLANTPROFIEL – PERSONA MODEL 

 

Maak niet de fout door te vooronderstellen dat je alles weet over jouw klanten en wie dat zijn. Gissen 

(ernaar raden) is missen. Niets is zo veranderlijk als de mens. Baseer je strategie op statistieken, ge-

sprekken, ervaringen van jou en anderen en onderzoek, óók onder bestaande klanten. Een uitgebreid 

klantprofiel en persona opstellen helpt je de klant beter te begrijpen. Je krijgt inzicht in het handelen 

en in de emoties die aan de basis van dit handelen staat. Je wilt te weten komen wat de mens bezig 

houdt zowel zakelijk als privé. Wanneer je consequent aan de hand van een klantprofiel communi-

ceert, levert dit gemiddeld 124% hoger rendement op. Toch iets om in het achterhoofd te houden.

(bron: Triggertekst/MarketingSherpa) 
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Geef je klant een gezicht in 10 stappen 

https://goo.gl/images/uz19S3 

Lessen vormgeven 

Tijdens de lessen vormgeven ga je in een tweetal een veldonderzoek opzetten in de vorm van een vragenlijst. 

Je gebruikt daarbij de tien aandachtspunten (bovenstaand). Met deze vragenlijst ga je personen op het HMC 

ondervragen. De resultaten (antwoorden) van je respondenten ga je verwerken op een klant-profiel-board.  

 

Op pagina 7 zie je de uitkomsten van een 

interview met Johan Smith die behoort tot 

de groep straat-skaters. Deze gegevens 

kun je samenvatten in een klant-profiel-

board. Rechts zie je een afbeelding van 

een Engelse versie van een klant-profiel-

board. Op dit board zijn een aantal gege-

vens zodanig opgenomen dat je in één 

oogopslag alle belangrijke informatie van 

een persoon kunt lezen. 
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Eerste opdracht:  

• Stel een klant-profiel-board op van Johan 

Smith met de gegevens die je kunt lezen op 

pagina 7.  

 

Tweede opdracht: 

• Stel een vragenlijst op met een medestu-

dent en gebruik daarbij de tien stappen van 

pagina 5 

• Ondervraag zelf tenminste drie hmc studen-

ten of docenten die voor jou onbekend zijn 

• Verwerk de data van één respondent 

(antwoorden en gegevens) in een klant-

profiel-board 

Privacy en algoritmen 

 

Met het afnemen van een enquête verzamel je specifieke klantgegevens. Deze dataverzameling heeft voor-

delen als je denkt aan personalisering van aanbiedingen. Op basis van algoritmes worden veel diensten op de 

persoon afgestemd. Het maakt ons leven in sommige opzichten sneller en makkelijker. Winkels kunnen aan-

bod en aanbiedingen aanpassen naar de individuele smaak. Persoonlijke profielen zorgen voor relevantere 

zoekresultaten. Allemaal zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. Soms ook zonder dat je er erg in hebt. 

Daar is een strengere privacy wetgeving voor ontworpen die bepaald dat je niet zo maar informatie van men-

sen mag vragen en gebruiken. Daar moet je als consument uitdrukkelijk toestemming voor geven. Vraag altijd 

als je een enquête afneemt of iemand wil meewerken, vertel wat het doel is en wat je met de gegevens gaat 

doen.  

Ons doel is een klantprofiel op te stellen die we gebruiken als vertrekpunt bij het vormgeven van een product.  

Geslacht: vrouw 

Leeftijd 25+ 

Leefvorm: Leeft met  

ouders/huurt/hypotheek 

Burgerlijke staat: single/relatie 

Familie: Geen kinderen/jong gezin 

Werk: deeltijd/voltijd 

Opleiding: mbo/hbo/academisch 

Inkomen: euro 36.000,00 + 

Vrij te besteden: 500,00 euro p.m. 

Hobbies & Interesses 
TV: on demand en Netflix geeft de 
mogelijk te kijken wanneer je wilt 
Music: Spotify geeft haar de mo-
gelijkheid om via een playlist te 
luisteren naar het genre dat zij 

verkiest  
Sociale leven: Brunch en koffie, 

dakterras bars en diners met vrien-
den 

Sociale media: Instagram, Face-
book & Twitter, en soms op Snap-

chat 
Lectuur: Vogue, Avenue, NRC 

next 

Klant Profiel 
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Algemene informatie: 

Naam: Geslacht: man 

Woonplaats: Rotterdam 

Geboortedatum: 04-04-1999 

Nationaliteit: Brits / Nederlands 

Demografie: 

Gezinssituatie:   alleenstaand  

Inkomen:    €300,- plus studiefinanciering uitwonend € 273,- (basis beurs) totaal €573,- p. mnd. 

Bron van inkomsten:  pizzakoerier 

Leefomgeving:   woont op studentenkamer 

Sociale omgeving:  skatebuddy’s, hechte vriendengroep, jointje roken, is actief met vrienden op  

    bepaalde plek met skatevrienden, idealistisch. 

Geschiedenis: 

Gezin van herkomst:  vader (Brits), moeder (Nederlands), twee oudere broers. 

    ouders gescheiden; moeder diëtiste, vader accountant  

Opleiding:    vrije school (lagere en middelbare) nu op media college 

Opvoeding:  vrije opvoeding 

Houdt van: 

Lezen:    Engelstalige detective 

Luisteren:    rap, skatepunk, hardcore punk in surfrockstyle snel en energie gevend 

Kijken:    actie films 

Doen:    skaten en met vrienden zijn 

Eten:     fusion, experimenteel en avontuurlijk 

Sport:    snowboarden, surfen, BMX 

Kleding:    wijde kleding, hoe wijder hoe beter, hoody’s, petjes 

Schoenen:    makkelijk en goed aanvoelen op het skatebord  

Merken:    Stussy, Third Rail, Fila, Vans special, converse, Adidas, DC shoes 

Op internet: 

Zoekt naar:   muziek 

Kijkt op:    facebook, insta, YouTube, 

Leesgedrag:   leest snel, scannen,  

Klikgedrag:   verveelt zich snel, klikt snel door 

Welk apparaat:   Apple 

Wanneer:    bij de hangplek met vrienden, ’s avonds. 

Waarom:    nieuwe moves te leren, inspiratie, up to date blijven 

Heeft een hekel aan: 

    autoriteit, hokjes denken, gezag, driedelig pak 

    arrogante mensen, doemdenkers 

    vaststaande ideeën, racisme 

Voorbeeld  
Levensspreuk:  Skate for live    

   Living on the edge 

   Keep on rolling 
Johan Smith 
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Integrale Zitmeubel 

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

Stel een klant-
profiel op 
 
Maak een pro-
gramma van 
eisen  
 
Onderzoek naar 
constructies van 
stoelen 
 

10 ideeschet-
sen  
 
 

Go - No Go moment 
Product     
vervaardigen 
 

Uittesten en 
eventueel aan-
passen 
 
 
 
 
Evaluatie ver-
vaardigingsfase 

Presentatie van 
product en proces  
 
 2 ontwerptekenin-

gen maken op basis 
van je ideeschetsen  
 
Kies het beste idee 
 
Schaalmodel 1 : 5 
Mock up 1 : 1 

Productontwikkeling 
 
Werkvoorbereiden 
 
Artist impression 
 
Evaluatie oriëntatie 
en vormgeeffase 

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

Werkvoorbereiden 

Je presenteert het product en het 

proces aan                                

medestudenten en docenten.  

Jouw integrale wordt beoordeeld 

door een portfolio beoordeling.  

Te leveren producten eind periode 9 

• De uitkomsten van het onderzoek onder studenten en/of docenten, een uitgewerkt klant-profiel-board 

• Een schaalmodel 1 : 5 

• Artist impression 

• Testen en proeven (in de praktijk) 

• Begroting van materialen en uren en voorcalculaties 

• Digitaal portfolio 

Beoordelingscriteria 

• Het onderzoek onder studenten of docenten is inzichtelijk uitgevoerd 

• Het klant-profiel-board is overzichtelijk en geeft een helder beeld 

• Het schaalmodel is juist aan de maat en toont het product 

• De materiaalstaat is compleet en inzichtelijk, de werkvolgorde juist en planning realistisch 

• Het portfolio is een afgerond document en bevat alle onderdelen van het project. Het is zorgvuldig samen-

gesteld, waarbij de taal is getoetst op spelling en de afbeelding helder zijn met onder- of bijschrift 
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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 Zitmeubel 

2. Beoordelingsformulier integrale Zitmeubel 

3. Weekplanner voor de integrale Zitmeubel 

 

zitmeubel 
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Formulier Go - No Go Zitmeubel 
 

Naam student CV 
  

Klas 
  

Datum 
  

 
Omschrijving  
productspecificaties:  

  

 
Afspraken docent 
Vormgeven   

 
Afspraken docent 
Praktijk Hout 

  

 
Mededelingen: 
  
  
  
  

Docenten 
  

  
Akkoord Niet akkoord (zie mededelingen) 

Paraaf 
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Periode 9 
Gepland in onderzoek, vorm-
geven, productontwikkeling 

Gedaan 

Week 1 
 
Data 
__________ 

  

Week 2 
 
Data 
__________ 

  

Week 3 
 
Data 
__________ 

  

Week 4 
 
Data 
__________ 

  

Week 5 
 
Data 
__________ 

  

Week 6 
 
Data 
__________ 

  

Go - No Go moment 

Week 7 
 
Data 
__________ 

  

Week 8 
 
Data 
__________ 

  

Week 9 
 
Eindweek 
 

  

Weekplanner voor de integrale zitmeubel  
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Periode 11  Gepland vervaardigen  Gedaan 

Week 1 
 
Data 
__________ 

  

Week 2 
 
Data 
__________ 

  

Week 3 
 
Data 
__________ 

  

Week 4 
 
Data 
__________ 

  

Weekplanner voor de integrale zitmeubel  
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Periode 11 
Gepland vervaardigen en  
presenteren 

Gedaan 

Week 5 
 
Data 
___________ 

  

Week 6 
 
Data 
___________ 

  

Week 7 
 
Data 
___________ 

  

Week 8 
 
Data 
___________ 

  

Week 9 
 
Eindweek 
 

 

Weekplanner voor de integrale zitmeubel  


