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opdracht periode 7 en 8 

Integrale opdracht (4) voor een       

product van hout  

vormaspect 

Integrale 

opdracht 
Vormgeven 

Startend Ondernemen 

CAD/Digilab 

Productontwikkeling 

Praktijkvakken 
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Periode 7 Oriëntatie en ontwikkeling 

Lesweek 1 Vormgeven: introductie en oriëntatie Amsterdamse School 

Lesweek 2 Keuze voor een ornament Amsterdamse School 

Lesweek 3 Vormonderzoek 

Lesweek 4 Programma van eisen 

Lesweek 5  Ideeschetsen 

Lesweek 6  Schaalmodel en ontwerptekening  

Lesweek 7 Go - No Go op basis van de ontwerptekening 

Lesweek 8 3D computer model en gerenderde artist impression 

Lesweek 9 Inleveren digitaal portfolio en presenteren 

Periode 8 Vervaardigen en presenteren 

Lesweek 1-8 Vervaardigen 

Lesweek 9 Presenteren (op locatie) 

Beoordeling proces - product - presentatie 

Verdeling in tijd 
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Inleiding 

Door vormgevingsaspecten krijgen producten hun specifieke vorm. 

Een vormaspect is een kenmerk van de vorm. We kunnen verschil-

lende aspecten onderscheiden zoals ruimtelijk of vlak, eenvoudig of 

complex, geometrisch of organisch, gesloten of open of combina-

ties. Je kunt vormaspecten ook herkennen in specifieke stijlperio-

den. Deze integrale staat in het teken van de Amsterdamse School, 

een stijl– en architectuurstroming die ook wel het expressionisme in 

de Nederlandse architectuur wordt genoemd. Op de afbeelding 

rechts zie je een gevelelement met nummering in gebouw Het Schip 

in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Kun je bedenken waarop 

de vormgeving van het stenen gevelelement is geïnspireerd?  

De opdracht 

Je gaat een opbergmeubel vormgeven. Je 

neemt bestaande vormgeving als vertrek-

punt. Analyseer de vormen van meubels en 

woonaccessoires zoals lampen en kijk naar 

materialen, specifieke decoraties en afwer-

king. Jouw ontwerp wordt in periode 8 ver-

vaardigd.  

 

Keuzedelen Massief houten constructies 

(K1031) of Vormgeven met digitaal gestuur-

de machines (K1033). 

Bestaande meubelontwerpen ‘omvormen’  

Bij het vormgeven kun je je laten inspireren door bestaande producten. Door het uitvoeren van een 

vormanalyse ga je de vormgeving van de Amsterdamse school gebruiken voor een functioneel pro-

duct. In het gebouw Het Schip is een museum gevestigd. In dit museum zie je voorbeelden van 

meubelen en woonaccessoires in een kenmerkende vormgeving. We gaan in het museum een on-

derzoek doen door producten te bekijken en te bespreken.  

Onderzoek en ontwerpcyclus 

Michel de Klerk, Meubelfabriek ‘t Woonhuys 

https://www.hetschip.nl/
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/
Het_schip_postkantoor_telefooncel.jpg 

Inleveren van werk 

Op een vooraf aangewezen 

datum en tijd lever je het 

portfolio in. In het format 

van het portfolio staan alle 

onderdelen. Met afbeeldin-

gen en tekst licht je je on-

derzoek toe en laat je alle 

producten zien.  

Het portfolio kan op aanwij-

zing van de docent ook ge-

print worden ingeleverd.  

 Afsluiten Integrale 

Ter afsluiting van de inte-

grale opdracht presenteer 

je jouw product in het Mu-

seum.  

Geef een schriftelijke toelichting op 1 A4 

over je onderzoek en de vormgeving van 

jouw product. Voeg naast teksten ook 

schetsen en afbeeldingen toe. Bij het vak 

Nederlands krijg je concrete tips voor het 

opstellen van teksten  

Integrale Vormaspect Hout 

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

Onderzoek: 
vormgeving 
van de Amster-
damse School 
 
Vormanalyse 
 
Programma 
van eisen 

Ideeschetsen 
 
Proefbewer-
kingen mate-
riaal, verbin-
dingen en 
afwerking 

Go - No Go  moment Product ver-
vaardigen 
 

Uittesten en 
eventueel aan-
passen 
 
 
 
 

Presentatie van 
product en pro-
ces  Schaalmodel  

 
Ontwerpteke-
ning met maten 
en beschrijving 
materialen 

Productontwik-
keling 
 
 
Evaluatie oriën-
tatie en vorm-
geeffase 

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

https://images.app.goo.gl/uraLZgQRbJCDD3Ef6 
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Formulier Go - No Go Vormaspect 
 

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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Beoordelingsformulier Integrale Vormaspect – creatief vakman 

Naam kandidaat: Klas: 

Naam beoordelaars: Datum: 

Fase oriëntatie en vormgeven 
Score 

O* V G 

Stap 1 probleem verkennen en definiëren       

Analyse vormgeving en ornamenten Amsterdamse  School        

Programma van eisen        

Stap 2 ideeën verzinnen en genereren       

Creativiteit (er zijn meerdere verschillende ideeën)       

Er zijn tenminste 5 ideeschetsen       

Stap 3 concepten uitwerken en keuzes maken       

Ontwerptekening uit de hand met maten en materiaalbeschrijving       

Schaalmodel 1 : 5 handgemaakt       

Detailtekeningen met maten       

3D computermodel       

Technische tekening compleet gemaatvoerd       

Artist impression in kleur        

Werkvoorbereiden: materiaalstaat, werkvolgorde en planning       

Samenvatting en evaluatie       

Kwaliteit van het digitaal portfolio       

Eindoordeel fase oriëntatie en vormgeven   

Fase vervaardigen 
Score 

O* V G 

Stap 4 product maken       

Mallen en/of een uitslag maken om het product te kunnen vervaardigen       

Materialen zijn zorgvuldig en efficiënt verwerkt       

De kwaliteit van de technische uitvoering van het product (zie feedbackformulier)       

Afwerking van het product       

Het product is binnen de gestelde tijd gemaakt       

Stap 5 product testen en optimaliseren       

Het product is functioneel en functioneert       

Samenvatting en evaluatie       

Stap 6 presenteren       

Presentatie van product en proces       

Eindoordeel fase vervaardigen   
*opmerkingen 
  
  



 
                    Creatief Vakman richting hout - Integrale opdracht ‘Vormaspect’ periode 7 en 8                 pagina 8 

 



 
                    Creatief Vakman richting hout - Integrale opdracht ‘Vormaspect’ periode 7 en 8                 pagina 9 

 

Periode 7 
Gepland onderzoek, vorm-
geven, productontwikkeling 

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 vormaspect 
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Periode 8  Vervaardigen gepland Gedaan 

Week 1 
 
Data 
__________ 

  

Week 2 
 
Data 
__________ 

  

Week 3 
 
Data 
__________ 

  

Week 4 
 
Data 
__________ 

  

Weekplanner voor de integrale vormaspect  
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Periode 8  Vervaardigen gepland  Gedaan 

Week 5 
 
Data 
___________ 

  

Week 6 
 
Data 
___________ 

  

Week 7 
 
Data 
___________ 

  

Week 8 
 
Data 
___________ 

  

Week 9 
 
Eindweek 
 

 

Weekplanner voor de integrale vormaspect  


