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Periode 8 Oriëntatie en ontwikkeling 

Lesweek 1 Introductie integrale en materialenonderzoek 

Lesweek 2 Wat is de circulaire economie? 

Lesweek 3 Materialen en materiaaleigenschappen 

Lesweek 4 Verbinden van materialen (reversibel/demontabel) 

Lesweek 5  Combineren van eigenschappen 

Lesweek 6 Presentatie van resultaten in het portfolio 

Periode 9 Vervaardigen en presenteren 

Lesweek 1 Inventarisatie van beschikbare materialen 

Lesweek 2 Proefbewerkingen, experimenten en modellen 

Lesweek 3 Presenteren van resultaten en feedback 

Lesweek 3 Aanpassen en vervaardigen 

Lesweek 9 Presentatie (foto’s in het LAB, Forbo challenge/Wastebuild) 

Verdeling in tijd 
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Figuur 1: het verschil tussen lineair en circulair gebruik van grondstoffen (PBL, 2019a). 

In de huidige tijd is lineair produceren niet langer wenselijk. We constateren een verspilling van 

energie en grondstoffen die de aarde uitputten en een broeikasklimaat veroorzaken. Een alterna-

tief voor de lineaire economie is de circulaire economie (zie figuur 1). De circulaire economie heeft 

als definitie:   

 

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen 

waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk 

verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken 

Inleiding 

 

In onze economie maken wij meubelen en interieurproducten met 

materialen die bestaan uit grondstoffen. Wij doen dit met behulp 

van energie. De kwaliteit van deze materialen, de vormgeving en 

het gebruik bepalen de levensduur. Als een product niet langer aan 

de eisen van de gebruiker voldoet beland deze in de vuilverbran-

dingsoven. We noemen dit lineair produceren.  

 

 

Drie elementen 
 
Definities die zich richten op systeemverandering benadrukken vaak drie elementen: 
 
1. Gesloten kringlopen 

2. Hernieuwbare energie 

3. Systeemdenken 

 

Een toelichting op deze elementen lees je op de volgende pagina.  

klik 

klik 

klik 

 

https://youtu.be/2_orGl_s7UY
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/is-verschil-circulaire-en-lineaire-economie/
https://themasites.pbl.nl/circular-economy/
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/is-verschil-circulaire-en-lineaire-economie/
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1. Gesloten kringlopen 
In een circulaire economie worden materiaalkringlopen gesloten naar het voorbeeld van een ecosys-
teem. Afval bestaat niet, want elke reststroom kan gebruikt worden voor het maken van een nieuw 
product. Toxische stoffen worden geëlimineerd en reststromen worden gescheiden in een biologische 
en een technische kringloop. Producenten nemen hun producten na gebruik terug en herstellen deze 
voor een nieuw gebruiksleven. In dit systeem is het dus niet alleen belangrijk dat materialen op een 
goede manier gerecycled worden, maar juist dat producten, onderdelen en grondstoffen in deze krin-
glopen van hoogwaardige kwaliteit blijven (zie figuur 2). 

2. Hernieuwbare energie 

Net als grondstoffen en producten gaat energie ook zo lang mogelijk mee in een circulaire economie. 
Het circulaire economisch systeem wordt gevoed door hernieuwbare energiebronnen. Omdat het recy-
clen van energie niet mogelijk is, wordt er niet gesproken van energiekringlopen of energy cycles, 
maar van ‘cascade type energy flows’. Een voorbeeld hiervan is de coproductie van warmte en energie 
(co-production of heat and power). 

 
 
Figuur 2: Het vlinderdiagram  

3. Systeemdenken 

Circulaire economie vraagt niet alleen om gesloten materiaalkringlopen en hernieuwbare energie, 
maar ook om systeemdenken. Iedere actor in de economie (bedrijf, persoon, organisme) is verbonden 
met andere actoren. Dit vormt samen een netwerk waarin de acties van een speler invloed hebben op 
andere spelers. Om hier rekening mee te houden moeten de korte én lange termijn consequenties 
worden meegenomen in keuzes, evenals de impact van de hele waardeketen. 

klik 

https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/circulatie-materialen-circulaire-economie/
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 Figuur 3: voorbeelden van het gebruik van sloophout  

Processchema voor het maken van een interieurproduct 

 Figuur 4: voorbeelden van het verbinden van onderdelen in één product 

 Figuur 5: hergebruik van plastics voor nieuwe producten 

Bovenstaand schema laat verschil-
lende stappen zien in het proces en 
de pijlen geven de stappen aan die 
je bij herhaling kunt uitvoeren.  
 
In de figuren 3-5 zie je voorbeelden 
van producten die (deels) gemaakt 
zijn met gerecyclede materialen.  
 
Opdracht: kijk of je het processche-
ma kunt ontdekken in de producten 
op de afbeeldingen en in de manier 
van werken in de filmpjes. 

Waarde zien 

in waardeloze 

dingen 

Maken met 

kennis van 

zaken  

klik 

klik 

https://youtu.be/Yo-rN2dWE2g
https://youtu.be/VdUkOjIP0Ok
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Materiaalbewerking 

 Figuur 6: voorbeeld van het maken van een product met metaal 

Verschillende materialen hebben verschillende eigenschappen. We onderscheiden organische ma-
terialen en anorganische materialen. Organische materialen zijn materialen welke door de natuur 
worden voortgebracht, denk aan massief hout, textiel, leer en papier. Anorganische materialen 
worden gemaakt van grondstoffen en energie, zoals: metalen, glas, keramiek en kunststoffen.  

Opdracht: bekijk het filmpje links 
en noteer opeenvolgend welke be-
werkingen plaatsvinden. Noteer 
ook welke speciale gereedschap-
pen worden gebruikt. Neem je ant-
woorden op in het portfolio. 

Opdracht: in het instructiefilmpje 
rechts wordt een product gemaakt 
van verschillende materialen.  
Bekijk dit filmpje en schrijf op wel-
ke bewerkingen plaatsvinden.    
Noteer ook welke speciale hulpmid-
delen en gereedschappen je ziet. 
Plaats je beschrijvingen in het port-
folio.  

Opdracht: selecteer zelf tenminste drie filmpjes op het internet met voorbeelden van materiaal-
bewerking. Neem de link van de filmpjes en koppel deze aan een foto in het portfolio. Vertel 
ook waarom je dit een geschikt filmpje vindt. 

 Figuur 7: product dat is samengesteld uit verschillende materialen 

klik 

klik 

Upcyclen: NewspaperWood by Mieke Meijer and Vij5 

Wastebuild: Casa Luna-gast Pepe Heykoop 

klik 

klik Bovenstaand filmpje en het filmpje rechts la-
ten het principe van upcyclen en een waste 
build toepassing zien.  

https://youtu.be/JtWUA_0P4LA
https://youtu.be/LL3gh-WrTew
https://youtu.be/0je48mfL1wM
https://youtu.be/5AElgkrVpXk
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Onderzoeken hoe doe je dat? 

In de instructiefilmpjes op pagina 5 zie je materiaalbewerkingen en verschillende gereedschappen 
en machines. De eigenschappen van materialen vragen om een bepaalde bewerking. Het is be-
langrijk dat je weet wat de aandachtspunten bij het bewerken zijn; ook ten aanzien van veiligheid 
en gezondheid. Het is verstandig eerst informatie in te winnen en proefbewerkingen te doen.  
Informatie kun je vinden op het internet, in boeken en bij specialisten/ervaringsdeskundigen, 
maar ook door productinformatie op te vragen bij de fabrikant.  

Integrale Materialenmix 

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

Theoretisch onderzoek 
naar materialen, ei-
genschappen, bewer-
kingen en verbinden 
 
 
Programma van eisen  

Proefbewerkingen en 
proeven 
 
Ideeschetsen  
 
Modellen 

Go - No Go moment Product     
vervaardigen 
 

Opstellen van 
een productkaart 
 
Artist impression  
 
Evaluatie ver-
vaardigingsfase 
 
 

Presentatie van 
product en proces  
 
 

Ontwerptekening met maten 
 
 
  

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

Wat is het doel van deze integrale opdracht? 
 
Doel van deze integrale is te leren op een andere manier naar het produceren van producten te 
kijken. Daarvoor doe je een onderzoek naar bestaande materialen en hun eigenschappen. Je on-
derzoekt verschillende manieren van bewerken van materialen en verbindingen. Je combineert 
de eigenschappen van specifieke materialen in een functioneel product. Op basis van je onder-
zoek ga je - binnen de gestelde tijd - een functioneel product maken in de praktijk. Je laat daar-
bij zien dat je weet welke eisen worden gesteld aan een product in de circulaire economie en 
maakt een productkaart voor de consument.  

Materiaalexperiment en diepgaand onderzoek: Simone Post 

Op de volgende pagina staan een aantal vragen. Deze kun je gebruiken als vertrekpunt voor je 
onderzoek. Zoek informatie over de eigenschappen van materialen en de manier van bewerken.  

Experimenteren met ma-
terialen is ook onderzoek 
doen. In het filmpje rechts 
wordt uitgelegd dat je be-
gint met ’gewoon maar 
wat te doen’, want ont-
werpen ‘doe je niet op de 
laptop’. Doen en kijken is 
daarbij het belangrijkste 
uitgangspunt.  
 
Opdracht: let in dit filmpje 
op hoe de omgeving is 
ingericht en hoe de pro-
ducten worden gemaakt. 
Wat verteld de maker over 
een Beurs in Milaan? 

klik 

https://youtu.be/1CmnfjIqxkg
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Het keuzedeel voor deze integrale opdracht is:  

 

 Combineren materiaal en materiaaleigenschappen 
 
Een keuzedeel biedt verrijking door verbreding en verdie-
ping. Het keuzedeel wordt afgesloten als een examen.  

Beoordeling 

De fasen Onderzoek, Vormgeven, Productontwikkeling, Vervaardigen en Presenteren worden 

beoordeeld op basis van het beoordelingsformulier met een Onvoldoende, Voldoende of een 

Goed. Indien een onderdeel onvoldoende is pas je dit binnen de afgesproken tijd aan of maakt 

een vervangende opdracht. In principe moeten alle onderdelen voldoende worden gemaakt.  

   Opdracht: beantwoord de volgende vragen in het portfolio.  
 

• Bedenk een interieurproduct (kies zelf een soort en type) dat voldoet aan de eisen van 
een circulaire economie. Teken en beschrijf het product en geef een toelichting.  

 

• Meubelen zijn vaak samengesteld uit verschillende materialen. Onderzoek welke materia-
len - tenminste acht - worden gebruikt voor het maken van meubelen en leg uit waarom.  

 

• Hoe worden deze materialen gemaakt of gewonnen? Zoek per materiaal relevante infor-
matie op. 

 

• Leg uit met welke specifieke bewerkingsgereedschappen je deze materialen moet bewer-
ken. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de bewerking per materiaal? 

 

• Verschillende materialen worden met elkaar verbonden. Geef tenminste acht manieren 
van verbinden, en verbindingen, van verschillende materialen in interieurproducten.  

Gebruik het format digital portfolio voor alle onder-

delen van deze integrale. Beantwoord daar ook de 

vragen. 

Presenteren 

De integrale wordt afgesloten met een presentatie. Indien van toe-

passing neem je ook deel aan externe presentaties zoals de beurs  

Wastebuild 2021/2022.  
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klik 

De toekomst is aan  
HMC en partners 

klik 

Het HMC steunt initiatieven om op een andere manier naar produceren en maken te kijken. In 2019 heb-
ben studenten van de opleiding creatief vakman betekenis gegeven aan de eerste furniture challenge en 
deelgenomen aan de beurs Wastebuild in de Rai in Amsterdam.  

HMC Waste Build 
team 2019 

https://vimeo.com/377578554
https://www.oogstkaart.nl/
http://greenbusinessclub.nl/zaanstad/
https://superuse-studios.com/en/
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/vpro-tegenlicht-uitzending-10-mei-duurzaam-nu-of-nooit/
https://vepa.nl/duurzaamheid/
https://www.forbo.com/flooring/nl-nl/duurzaamheid/duurzaamheid/pivw9y
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Jouw beeldmerk 

Jouw productnaam 

Beschrijving van het product 

Aanzichten met maten 

Artist impression 

Website en/of jouw gegevens 

Op een productkaart staat informatie over een product. De afmetingen en de materialen worden benoemd. 
Ook wordt de functie toegelicht en andere specifieke productinformatie gegeven. Je ziet hier ook keurmerken 
die betrekking hebben op de herkomst van materialen en de gevolgen voor het milieu. Vergelijk met een A+ 
label voor elektrische apparaten. Maak van jouw product een productkaart.   
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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 Materialenmix 

2. Beoordelingsformulier integrale Materialenmix 

3. Weekplanner voor de integrale Materialenmix 

 

materialenmix 
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Formulier Go - No Go Materialenmix 
 

Naam student CV 
  

Klas 
  

Datum 
  

 
Omschrijving  
experimenten en 
product:    

 
Afspraken docent 
Vormgeven   

 
Afspraken docent 
Praktijk Hout 

  

 
Mededelingen: 
  
  
  
  

Docenten 
  

  
Akkoord Niet akkoord (zie mededelingen) 

Paraaf 
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Beoordelingsformulier Integrale Materialenmix – creatief vakman 

Naam kandidaat: Klas: 

Naam beoordelaars: Datum: 

Fase oriëntatie en vormgeven 
Score 

O* V G 

Stap 1 probleem verkennen en definiëren       

Onderzoek: circulaire economie       

Onderzoek: materialen en eigenschappen       

Onderzoek: bewerkingen en gereedschap       

Programma van eisen (eisen aan het product)       

Kwaliteit van het portfolio       

Eindoordeel fase oriëntatie en vormgeven   

Fase vervaardigen 
Score 

O* V G 

   
Stap 2 ideeën verzinnen en genereren       

Er zijn tenminste 5 verschillende ideeschetsen       

Stap 3 concepten uitwerken en keuzes maken       

Ontwerptekening uit de hand met maten en materiaalaanduiding       

Stap 4 product maken       

Experimenten en praktisch onderzoek       

Materialen zijn zorgvuldig en efficiënt verwerkt       

Technische uitvoering en bewerkingen       

Verbindingen       

Afwerking van het product       

Stap 5 product testen en optimaliseren       

Productkaart       

Kwaliteit van het portfolio met procesbeschrijving       

Stap 6 presenteren       

Artist impression in kleur       

Presentatie van het product       

Eindoordeel fase vervaardigen   

*opmerkingen 
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Periode 8 Onderzoek 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 materialenmix  
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Periode 9  Gepland vervaardigen  Gedaan 

Week 1 
 
Data 
__________ 

  

Week 2 
 
Data 
__________ 

  

Week 3 
 
Data 
__________ 

  

Go - No Go moment 

Week 4 
 
Data 
__________ 

  

Weekplanner voor de integrale materialenmix  
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Periode 9 
Planning vervaardigen en  
presenteren 

Gedaan 

Week 5 
 
Data 
___________ 

  

Week 6 
 
Data 
___________ 

  

Week 7 
 
Data 
___________ 

  

Week 8 
 
Data 
___________ 

  

Week 9 
 
Eindweek 
 

  

Weekplanner voor de integrale materialenmix  


