


Opbouw opleiding Creatief Vakman



Keuzedelen

• massief houten constructies

• verdieping combineren materiaal en 

materiaaleigenschappen

• vormgeven met digitaal gestuurde machines







Je neemt bestaande vormgeving – De 
Amsterdamse School - als vertrekpunt voor 

een opbergmeubel. 

Analyseer de vormen en kijk naar 
materialen, bewerkingen en specifieke 

decoraties. 

De opdracht







1a) Probleem verkennen

Je kiest een meubel uit de stroming van De Amsterdamse School die je kunt 
zien in de collectie van Museum ‘t Schip in Amsterdam. Van dit meubel 
analyseer je de vormgeving en vertaald dit in stappen naar een eigen product.

Voorbeeld: Links zie je een meubel van 
Michel de Klerk een van de oprichters van 
de Amsterdamse School. 

Hoofdkenmerken:
• Massief Hout
• Basis Vormen
• Stapeling van Vormen
• Veel vorm en decoratie
• Speciaal hang en sluitwerk 
• Donkere uitstraling
• Massief

Michel de Klerk, Meubelfabriek ‘t Woonhuys



1b) Ideeën genereren

Ideeschetsen >5

• Massief Hout
• Basis Vormen
• Stapeling van Vormen
• Veel vorm en decoratie
• Speciaal hang en sluitwerk 
• Donkere uitstraling
• Massieve uitstraling (zwaar)



• Eisen op basis van het vormonderzoek

• Eigen eisen

• Eisen school

1c) Programma van eisen



Je verzint meerdere ideeën  (5) in de vorm van 
ideeschetsen die voortkomen uit je vormenonderzoek.

2) Ideeën verzinnen en genereren

3a) concepten uitwerken en keuzes maken

Je kiest uit je ideeschetsen één idee dat wordt uitgewerkt 
in een ontwerptekening zorgvuldig geschetst met maten 
en materiaalaanduiding. De tekening maakt verhoudingen, 
afmetingen, constructie en details duidelijk.

1a-c) Probleem verkennen en definiëren  

Vormenonderzoek vertalen naar een programma van eisen.



GO – NO GO moment

ontwerptekening detailtekeningen



3b) schaalmodel

3c) werkvoorbereiding

3d) artist impression

3e) evaluatie vormgevingsfase

Handgemaakt schaalmodel 1 :5

Maak een rendering van je -model of teken uit de hand in kleur.



Beoordeling P7



vervaardigen

product testen & optimaliseren

presenteren 

Je presenteert het product in een speciale omgeving. 
Bij je product geef je informatie over:
• vormenonderzoek
• Inspiratie
• het vormgegeven product
• wat je geleerd hebt van vormgeven en vervaardigen
• dit ging goed en neem ik mee.
• ik kan mijzelf verbeteren door…



Beoordeling P8



Vragen?


