
3. Leerlijn Ontwerptools 
In de leerlijn Ontwerptools besteden we aandacht aan een aantal specifieke vaardigheden die je 
als architectonisch ontwerper moet bezitten. Hierbij moet je denken aan vaardigheden als het 
ontwikkelen van een concept, het presenteren van een ontwerp, maar ook aan de vraag: hoe 
werkt het proces van ontwerpen nu eigenlijk! De ene keer zal er een duidelijke link zijn met het 
thema van de module, de andere keer zullen de vaardigheden wat abstracter en autonomer 
worden aangeboden. 
We doen dit door een aantal trainingen zoals vormstudie, handtekenen en schetsen. Verder 
komen analysetechnieken en toepassingen van de computer in de trainingen aan bod. Aangezien 
het bij veel van deze vaardigheden gaat om dingen die je vooral veel moet doen om er goed in te 
worden zullen gedurende de modules veel verschillende oefeningen en opdrachten worden 
aangeboden om die vaardigheden te ontwikkelen en te perfectioneren. 
 

3.1 Toegepaste Vormstudie 
(Re)presentatie & onderzoekstechnieken 

LET OP: Op DLWO staat het lesmateriaal per week onder het studiedeel: Autonome vormstudie. 
 
In dit werkcollege Toegepaste Vormstudie leer je verschillende representatie- en 
onderzoekstechnieken die inhoudelijk sterk gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk, zoals het 
visualiseren van concepten, het maken van 3D modellen en het maken van posters. Deze technieken 
worden in module 2.3 geoefend door middel van een aantal opdrachten en worden, samen met 
eerder geleerde ontwerptools, toegepast in module 2.4, ontwerpend onderzoek. 
 

 

Bron: http://www.architectuurhaarlem.nl/node/1118 
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3.2 Omschrijving van het werkcollege 
Het programma van deze training is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De eerste 2 weken 
leren we een aantal snelle maquettetechnieken waarin op diverse schaalniveaus gestudeerd wordt 
op de kenmerken van die schaal. De 3e en 4e week gaan we aan de hand van deze maquettes 3D 
modelleren in Sketschup. De 5e les bestaat uit het maken van presentatieschetsen op basis van de 
3D modellen. De 6e les oefenen we met grafische technieken en in de 7e les leer je een goede poster 
maken. 
 
Werkvorm 

• Werkcolleges 
• 2 lesuren 
• 32 studenten en 1 docent 
• Studenten werken individueel 
• 3 ects  

 
Leermiddelen 

- Boek “Maquettes maken, bedenken, overtuigen” (week 1 en 2) 
- Schets- / werkboekje A4, potloden (week 1 en 2) 
- Breekmesje, stalen liniaal, snijmatje, lijm  (week 1 en 2) 
- Styrofoam, golfkarton, kraftliner (week 1) 
- Foamboard, golfkarton, kraftliner (week 2) 
- Sketchup Make, zie: http://www.sketchup.com/download (week 3 en 4) 
- Schetsrol en fineliners, diverse diktes (week 5) 
- Adobe Illustrator (week 6) 
- Adobe Indesign (week 7) 
Wekelijks: 
- Tutorials via YouTube, te vinden op DLWO bij het studiedeel “Autonome vormstudie” 
- Lynda.com. Inloggen met je hva id en wachtwoord op: https://lyndaportal.ict.hva.nl 
- Op DLWO komt per week ook het lesprogramma en aanvullende informatie te staan 

 
 

3.3 Lesvoorbereiding 
 
Lesvoorbereiding door de studenten 
 In module 2.3 en 2.4 zal je worden uitgedaagd om zelfstandig aan het werk te gaan. We vragen je 
om elke week de werkcolleges goed voor te bereiden, zodat je daarmee gericht vragen kan stellen 
en je opdrachten daarmee beter kan uitvoeren. De tijdsinvestering voor dit vak is circa 5 klokuren 
per week, voorafgaand aan de werkcolleges zelf. 
 
De lesvoorbereiding bestaat uit het bekijken van instructiefimpjes of tutorials, en het maken van 
wekelijkse opdrachten. Het uitvoeren van deze opdrachten is nodig om de 
vervolgopdrachten te kunnen maken! In de les bespreken we de resultaten en werk je verder 
aan je opdracht. 

 
• instructiefilmpjes bekijken via Lynda.com, Vimeo en YouTube 
• opdrachten maken per week 
• informatie staat op DLWO (bij Autonome vormstudie) 
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Inhoud lesprogramma 
Week 1: maquette technieken 1, stedenbouw 
Week 2: maquette technieken 2, architectuur 
Week 3: digitaal modelleren 1, stedenbouw 
Week 4: digitaal modeleren 2, architectuur 
Week 5: presentatie schetsen 
Week 6: grafische technieken 1, analyse 
Week 7: grafische technieken 2, presentatie 
Week 8: inleveren poster A1 + DLWO 
 
 

 
Bron: http://atelier.rijnboog.nl/stedenbouwkundig-plan/verkeer-en-weerdjesstraat/ 
 

 
Wekelijks lesprogramma algemeen 

• korte introductie door docent(10 minuten) 
• korte reflecties in diverse werkvormen  (20 minuten) 
• trainen met opdrachten in de les (45 minuten) 
• vooruitblikken op de opdrachten van de volgende les (15 minuten) 
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3.4 Lesprogramma per week 
 
OUT OF CLASS 
Lesvoorbereiding week 1 
 

• De stad, de buurt of het dorp waar je woont, heeft een eigen identiteit. Deze identiteit 
wordt bepaalt door de afmetingen en functies van gebouwen, de breedte van straten, 
inrichting openbare en private ruimte, bezonning, materiaalgebruik en kleur in gebouwen en 
bestrating, aanwezigheid van groen en water, etc. 
 
Opdracht 01. 
Verken de buurt waarin je woont binnen een straal van circa 100 meter door er rond te gaan 
wandelen, maak aantekeningen en schetsen. Noteer zoveel mogelijk objectieve 
karakteristieken van de buurt waarin je woont. Thuis maak je vervolgens een snelle en 
eenvoudige maquette (circa 20x20cm) waarin je het karakter van de buurt laat zien. 
Materiaal en afmetingen zijn vrij te kiezen. Denk goed na over de eigenschappen die het 
karakter bepalen! 
 

• Neem eenvoudig te bewerken maquettemateriaal mee naar de hva – je kan ze evt. klassikaal 
inkopen 

- Golfkarton, 
- Kraftliner of dun wit karton 
- Styrofoam ( XPS via bouwmaat) 
- foamboard 

• Bestudeer het boek: “maquettes bedenken, maken, overtuigen”, door Arjan Karssen en 
Bernard Otte,  Paragraaf 1.1 - 3.2 pagina 1 t/m 81 

• Bovenstaande voorbereiding is nodig (dus verplicht) voor de eerste les. Neem het gemaakte 
werk en de maquettesmaterialen, lijm, mesje, etc. mee naar de les. 
 
 

IN CLASS 
 
Week 1 - maquette technieken 1, stedenbouw 

• Sorteren en bespreken van de gemaakte maquettes in categorieën 
• Inleiding: Ontwerptools in een ontwerpproces. 
• Inleiding: stedenbouwkundige maquette als ontwerptool 

https://nl.pinterest.com/matthijs9190/hva-maquettes/ 
• Bekijken HvA filmpje met instructietechnieken voor het maken van maquettes op schaal: 

https://vimeo.com/album/4392809  
• Zie ook: Instructie 01, 02, 03, 06 en 07 op pagina’s 82 t/m 97 van het boek: “maquettes 

bedenken, maken, overtuigen” 
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Opdracht 02. 
- In deze opdracht maak je een maquette van je eigen woonomgeving. 
- Selecteer in Google Maps een gebied van 150 x 250 meter rondom je eigen woning en 

print deze op A4 formaat, schaal 1:1000. De selectie bevat het huis waar je woont en 
zoveel mogelijk relevante informatie, als omliggende bebouwing, wegen, water, groen, 
etc. 

- Onderzoek vervolgens met welke materialen je de maquette gaat maken door wat 
testjes te maken met styrofoam, golfkarton, foamboard, kraftliner. Doel is het 
onderzoeken van het maquettemateriaal. Wat kan je ermee? Wat zijn de 
eigenschappen? Wat werkt makkelijk? Welke sfeer, vorm, uitdrukking werkt het beste? 

- Maak in de maquette duidelijk waar bebouwing staat, waar jij woont, de ligging van 
wegen, water en openbaar / privé groen. Een aantal bomen (10 +)  mag niet ontbreken. 

 
• Toelichting en voorbeelden maquettefotografie 
• Toelichting lesvoorbereiding week 2 

 
 
OUT OF CLASS 
Lesvoorbereiding week 2 
 

Opdracht 02. (vervolg) 
- Maak de maquette af en maak er een serie foto’s van aan de hand van de 

opgegeven literatuur / tutorials.  
- Leerdoelen: 

 op stedenbouwkundige schaal representatieve maquettes kunnen maken 
met de typische kenmerken van de gekozen schaal 

 maquettes goed kunnen uitlichten en fotograferen 
- Eindresultaat opdracht 02 

 Eén goede foto waarbij je de maquette in een gekozen abstracte omgeving 
staat.  

 Één goede foto waarbij je de maquette uitknipt (photoshop) en er een 
passende achtergrond achter plaatst. 

 
Opdracht 03. 

- Meet de hoofdmaten van je eigen huis op en noteer deze maten op een 
schetsmatige plattegronden, gevels en doorsneden. Als het goed is heb je deze al 
eens in het eerste jaar gemaakt, die kan je dan gebruiken. Noteer zoveel mogelijk 
maten die je in een maquette 1:100 kan gaan namaken. Belangrijke maten zijn: 
breedte, diepte en hoogte van de verschillende binnenruimten. De dikte van de 
verdiepingsvloer – deze meet je ter plaatse van het trapgat. De breedte en hoogte 
van gevelopeningen, goothoogte, nokhoogte. Verder meet je de belangrijkste maten 
van materialen die in de gevel worden gebruikt.  Bijvoorbeeld 10 lagen metselwerk 
of de breedte van 5 houten planken. 

- Maak ook een goede serie foto’s van het huis en neem deze mee. 
- Eindresultaat opdracht 03 

 Eén overzichtelijke schets van de plattegrond met hoofdmaten 
 Eén overzichtelijke schets  van de doorsnede met hoofdmaten 
 Twee strategisch gekozen veelzeggende foto’s, één van de voorzijde, één 

van de achterzijde 
• Bestudeer de eerder gegeven instructies nog een keer 
• Neem maquettemateriaal mee om een maquette van je eigen huis te maken, schaal 1:100 
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IN CLASS 
 
Week 2 - maquette technieken 2, architectuur 

• Bespreken van de gemaakte maquettes 
• Inleiding: ruimtelijke maquettes maken   

 Foam + speldjes + tape + hoekjes in halfverstek : 
https://www.youtube.com/watch?v=IKkKB00Hl48  
 
Opdracht 04 

- Maak een ruimtelijke maquette (1:100) van je eigen huis in een materiaal naar keuze 
 
 
OUT OF CLASS 
Lesvoorbereiding week 3 
 

Opdracht 04 
- Maak de maquette van je woning af en maak er een serie foto’s van aan de hand 

van de opgegeven literatuur / tutorials.  
- Eindresultaat opdracht 04 

 Eén goede foto waarbij je de maquette in een gekozen abstracte omgeving 
staat.  

 Één goede foto waarbij je de maquette uitknipt (photoshop) en er een 
achtergrond achter zet. 

 
• Installeer Sketchup Make: zie: http://www.sketchup.com/download 
• https://help.sketchup.com/fr/node/5446  

Wanneer je voor het eerst met Sketchup gaat werken is dit een eenvoudige handleiding om 
een model op te zetten. Aan rechterzijde staan de chapters. Oefenen met: 

- Inleiding  / instellingen Getting started 
- Drawing lines, shapes & 3D objects 
- Viewing a model 
- Applying colors, photos, materials and textures 

• Op Lynda.com is ook een Sketchup introductie, in 10 stappen wordt je door de belangrijkste 
thema’s geloodst, zie: 
https://www.lynda.com/SketchUp-tutorials/Welcome/494108/563387-4.html 
Oefen met: 

- Sketchup interface 
- Manipulate objects 
- Draw in Sketchup 
- Measure and label 
- Stay organised 
- Work with components 
- Materials and textures (windows) 
- Materials and textures (mac) 
- Rendering and Animation 

• Handige tool: 
Sketchup reference card, te downloaden via: 
https://help.sketchup.com/fr/node/5446 

• Handleiding Sketchup in Nederlands 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiA7f
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W106bRAhWIuRoKHcNECRcQFghDMAU&url=https%3A%2F%2Fbibbornemdigigids.files.wor
dpress.com%2F2010%2F01%2Fhandleidinggooglesketchup.doc&usg=AFQjCNEfEPXz1P0LRnz
6v3qs8EN5Pemfpw 

• In week 3 en 4 werk je verder met de eerder gemaakte opdrachten rondom je eigen 
woonsituatie, maar dan digitaal in Sketchup. In week 3 is dat weer op stedenbouwkundig 
niveau, in week 4 op architectonisch niveau. Eigenlijk oefenen we in Sketchup met het 
maken van ‘digitale maquettes’. 
 
Voorbereiding opdracht 05. 

• Teken in Sketchup de hoofdopzet van je stedenbouwkundige plot van je woonsituatie die je 
ook voor de stedenbouwkundige maquette hebt gebruikt, 150 x 250 meter. Werk de 
hoofdstructuur uit, bestaande uit de wegen, de massa van de gebouwen, water, groen, etc. 
Zorg dat je tussen water, wegen en de stoep in ieder geval een hoogteverschil aanhoudt. 

• Werk schematisch; voeg geen details (ramen, deuren, etc) toe maar richt je op de 
hoofdelementen en -vormen. 

• Beperk het aantal kleuren. 1 kleur voor de ondergrond, 1 kleur voor water, groen, 1 kleur 
voor bebouwing en 1 kleur voor het uitlichten van je eigen woning. 

• Inspiratiefilmpje, zie: How to build a city in Sketchup 
https://www.youtube.com/watch?v=Ets6GR8hVh0 
 

 
IN CLASS 
Week 3 – digitaal modelleren 1, stedenbouw 
 

• Sorteren en bespreken van de gemaakte architectonische maquettes in categorieën. 
• Filmpje: Speed building a small city 

https://www.youtube.com/watch?v=0AFPzx-ObB8 
 
• Nabespreken tutorials. 
• Stedenbouwkundige plot (opdracht 5) verder uitwerken in de les. Voeg detailelementen toe 

die het karakter van de stad versterken. 
• Waar moet je op letten? Wat is het detailniveau? Welke instellingen van de tekening werken 

goed? Hoe kun je eenvoudig tekenen? 
 

Oefen opdracht (in de les doen  feedback) 
• Oefen met Styles (dikke lijnen/dunne lijnen), Camerastandpunten (extreem perspectief of 

juist niet) en Schaduw (aan/uit): Inspiratiebeelden voor de representatie van een ‘maquette 
in Sketchup’: http://www.3dontwerpen.nl/sketchup/gal1-maquette.html 

• Toelichting van handige tips & tricks m.b.t.:  
camera: field of view en camera: two-point perspective , componenten en groups maken, 
het gebruik van styles en het genereren van de beelden, instellen hoge resolutie. 

• Voorbeelden laten zien van goede en slechte camerastandpunten. 
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OUT OF CLASS 
Lesvoorbereiding week 4 
 

Opdracht 05 
- Maak de digitale versie van je stedenbouwkundige plot in Sketchup af en genereer 

er een aantal strategisch gekozen beelden op hoge resolutie van. 
- Eindresultaat opdracht 05 

 Eén gekozen beeld in vogelvluchtperspectief waarbij de hele plot (150 x 250 
m.) te zien is en je woning is uitgelicht (dit kun je doen door je woning een 
afwijkende kleur te geven). 

 Eén beeld in axonometrie waarbij de hele plot (150 x 250 m.) te zien is en je 
woning is uitgelicht. 

 Eén beeld op ooghoogte van je woning in de stedenbouwkundige context. 
Kies dit beeld zorgvuldig uit. 
 

• Zoom in Sketchup in naar je woning en werk deze aan de hand van de eerder verzamelde 
gegevens (opdracht 3) uit naar een ruimtelijk model van de bestaande situatie. Hou het 
detailniveau beperkt: gevels, vloeren en daken, gevelopeningen en kozijnen, trap. 

• Inspiratie voor het werken in Sketchup op gebouwniveau: 
https://www.youtube.com/watch?v=84cU455NX9Q 
https://www.youtube.com/watch?v=OryfUk-c0rk  

 
Voorbereiding opdracht 6 
• Maak een digitale versie van je eigen huis op architectonisch niveau. 
• Ontwerp op de bestaande situatie van je woning een ‘ideale uitbouw’. Dit mag van alles zijn: 

verdiepingen er op, een uitkraging, een uitbouw met een kelderverdieping, een zwembad in 
de tuin; laat je creativiteit de vrije loop, maar zorg voor een kwalitatief sterke uitbreiding. 

• Genereer hiervan twee beelden en print deze om in de les te laten zien. 
 

 
IN CLASS 
Week 4 – digitaal modelleren 1, architectuur 
 

• Sorteren en bespreken van de gemaakte stedenbouwkunde beelden. 
• Wat gaat goed / minder goed? 
• Pimpen eigen huis in Sketchup, verder uitwerken van de uitbouw. 
• Het straatniveau rondom de woning verder aankleden met bomen, mensen en andere 

elementen die schaal geven. 
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OUT OF CLASS 
Lesvoorbereiding week 5 
 

Opdracht 06 
- Maak de digitale versie van je architectonische woning in Sketchup af en genereer er 

een aantal strategisch gekozen beelden op hoge resolutie van. 
- Eindresultaat opdracht 06 

 Eén gekozen beeld in vogelvluchtperspectief waarbij de bestaande situatie 
van de woning is te zien. 

 Eén gekozen beeld in vogelvluchtperspectief waarbij de nieuwe situatie (met 
uitbouw) van de woning is te zien. 

 Twee gekozen beelden ( 1 van de voorzijde, 1 van de achterzijde) op 
ooghoogte waarbij de bestaande situatie van de woning is te zien 

 Twee gekozen beelden op ooghoogte vanuit dezelfde hoek als de bestaande 
situatie waarbij de nieuwe situatie van de woning is te zien. 

 Eén gekozen beeld in een representatieve doorsnede waarbij de bestaande 
situatie van de woning is te zien. 

 Eén gekozen beeld in een representatieve doorsnede waarbij de nieuwe 
situatie van de woning is te zien. 
 

• Neem de geprinte beelden op A3 mee naar de les  
• Neem een schetsrol en zwarte fineliners mee! 

 
 
IN CLASS 
Week 5 – presentatie schetsen 
 

• Sorteren en bespreken van de gemaakte architectonische beelden. 
• Filmpje schetsbeelden maken (en voorbeelden) met een Sketchup model als onderlegger. 

 
• Tips & tricks om sfeer te brengen met een schets. Bespreken van de verschillen tussen: 

- 1e layer: schetsbeeld 
- 2e layer: eenvoudiger sketchup beeld 
- 3e layer: uitgewerkt sketchup beeld 
- 4e layer: renderbeeld 

• Met de geprinte beelden op A3 en met schetsrol presentatieschetsen maken. 
 
Deze opdracht heeft een sterke link met de beroepspraktijk: je ontwikkelt inzicht in hoe je snelle 
3D tekeningen en sfeerbeelden maakt die gebruikt kunnen worden in de schetsontwerpfase, bij 
een competitieprijsvraag of een meeting met een opdrachtgever.  
Dit is het grootste verschil met het maken van een renderbeeld, dat veel vaker pas op het eind 
van een project aan bod komt, helemaal uitgekristalliseerd is en een heel andere sfeer en 
detailniveau heeft. Wat laat je in de schets- en onderzoeksfase van het project zien wanneer het 
nog gaat om sfeer en varianten en tot welk detailniveau werk je het uit? 
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OUT OF CLASS 
Lesvoorbereiding week 6 
 

Opdracht 07 
- Het uitwerken van een aantal handschetsen van de uitbouw van je woning in zijn 

context, op basis van het Sketchup model dat je als onderlegger hebt gebruikt. De 
schetsen scan je in en werk je verder op in photoshop. 

- Eindresultaat opdracht 07 
 Twee ingescande schets beelden op ooghoogte waarbij de bestaande 

situatie van de woning is te zien. Let er op dat er ook voldoende context te 
zien is (de straat, de buurpanden, mensen, bomen, etc.) 

 Een ingescand schetsbeeld van een representatieve doorsnede met daarin 
in eenpuntsperspectief een indruk van het interieur. 

 Neem de geprinte beelden op A3 mee naar de les. 
 

Voorbereiden opdracht 8 
• Installeer Illustrator op je computer / laptop. 

Om in week 7 eenvoudige analyse- en concepttekeningen van de uitbouw van je woning te 
maken kun je de basisstappen in Illustrator doornemen via de tutorials op lynda. 
De basistechnieken van het maken van analyses en concepttekeningen doe je eenvoudig 
met vlakken, kleuren, (stippel)lijnen en pijlen. Om deze te kunnen maken neem je de 
basisstappen in illustrator door via lynda.com:, zie 

• Eerste stappen in illustrator (lynda.com) 
https://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Dashes-arrowheads/373093/520251-4.html 

• Pen tool tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=0B_IQK7hMo0 

• Inspiratiefilmpjes voor het maken van analyses: 
• Architecture diagram (illustrator) 
• https://www.youtube.com/watch?v=5LICetecufI 

Schetsen omzetten in Illustrator  
https://www.youtube.com/watch?v=dcoroQFeJlc&t=70s 
En via:  
https://helpx.adobe.com/nl/illustrator/using/image-trace.html - 
automatically_trace_artwork_using_live_trace 
 

• Schets minimaal 5 eenvoudige analyse- en concepttekeningen die ten grondslag liggen aan 
de door jou ontworpen uitbouw op je woning. Denk bijvoorbeeld aan de volgende thema’s: 
- Positie gebouw in de stad (highlighten in je stedenbouwkundige beeld) 
- Openbaar - privé 
- Ontsluiting 
- Concept 
- Routing 
- Energie 
- Daglicht 
- Ingrepen bestaand naar nieuw 
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https://www.youtube.com/watch?v=0B_IQK7hMo0
https://www.youtube.com/watch?v=5LICetecufI
https://www.youtube.com/watch?v=dcoroQFeJlc&t=70s
https://helpx.adobe.com/nl/illustrator/using/image-trace.html%23automatically_trace_artwork_using_live_trace
https://helpx.adobe.com/nl/illustrator/using/image-trace.html%23automatically_trace_artwork_using_live_trace


IN CLASS 
Week 6 – grafische technieken 1, analyse 
 

• Sorteren en bespreken van de gemaakte architectonische schetsen van opdracht 07. 
• Bespreken van de geschetste analysetekeningen 
• Filmpje representatie en analysetechnieken: 
• Architecture diagram (BIG) 

https://www.youtube.com/watch?v=WcMxJNo5TiU 
Voorbeelden analyse representatie, zie:  
https://nl.pinterest.com/matthijs9190/hva-analyse/ 

• Uitwerken van de analyse- en concepttekeningen in Illustrator. 
 
 
OUT OF CLASS 
Lesvoorbereiding week 7 
 

Opdracht 08 
- Het uitwerken van 5 analysetekeningen in Adobe illustrator. 
- Eindresultaat opdracht 07 

 5 analyse tekeningen met verschillende thema’s die duidelijk en eenvoudig 
de essentie per thema uitleggen 

 Neem de analysetekeningen samengevat op één A3 mee naar de les. 
 
 

Voorbereiden opdracht 9 
• Ontwerp een poster met alle eerder gemaakte opdrachten, een titel, logo, je naam, etc 
• Bestudeer de verzamelsite met voorbeelden voor lay-out 

https://issuu.com 
zoeken op: 

- portfolio + architecture 
- Layout + architecture 

• Voorbeelden posters: 
https://nl.pinterest.com/matthijs9190/hva-poster-maken/ 

• Maken logo voor poster 
https://www.youtube.com/watch?v=93bP0-fZnZA 

 
 
Week 7 – Grafische technieken 2, presentatie 

• In groepjes van 4 bespreken van de poster ontwerpen, één uitkiezen en bespreken met hele 
klas 

• hoge grafische kwaliteit 
- Lettertype, kop-, hoofd- en voetteksten 
- uitlijning, organisatie van het blad 
- de poster als structuur / hulpmiddel  

• posters maken in Indesign  
https://nl.pinterest.com/matthijs9190/hva-poster-maken/ 
 

  

11 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WcMxJNo5TiU
https://nl.pinterest.com/matthijs9190/hva-analyse/
https://issuu.com/
https://nl.pinterest.com/matthijs9190/hva-poster-maken/
https://nl.pinterest.com/matthijs9190/hva-poster-maken/
https://www.youtube.com/watch?v=93bP0-fZnZA
https://www.youtube.com/watch?v=93bP0-fZnZA
https://nl.pinterest.com/matthijs9190/hva-poster-maken/


3.5 Producten Toegepaste vormstudie 

Opdracht 9 (eindopdracht) 
• Poster staand A1 formaat. Eisen aan deze poster: 

- Grafisch goed ontwerpen poster 
- Titel, naam student en studentnummer, adres van je woning waar je aan 

ontworpen hebt 
- De afbeeldingen van alle opdrachten moeten duidelijk zichtbaar en in hoge 

resolutie op de poster komen, waarbij er hiërarchie kan worden aangegeven door 
middel van de grootte van verschillende afbeeldingen 

- Bij elke afbeelding of groep afbeeldingen staat een korte zakelijke toelichting 
• Datum en tijd: dinsdag week 8, tijdstip NTB 
• een PDF van de poster op DLWO, inleveren op dezelfde dag, uiterlijk 23:59 uur. 
• PDF-naam bevat je achternaam en voornaam. 

 

3.6 Leerdoelen Toegepaste vormstudie 
Aan het einde van het werkcollege toegepaste vormstudie: 

• kan je een op diverse schaalniveaus representatieve maquettes maken met de typische 
kenmerken van de gekozen schaal 

• kan je maquettes goed uitlichten en fotograferen 
• kan je op diverse schaalniveaus digitale 3D modellen maken met de typische kenmerken 

van de gekozen schaal 
• kan je presentatieschetsen maken gebaseerd op 3D modellen 
• kan je handmatig en digitaal grafisch duidelijke analyses maken 
• kan je goede poster-presentaties maken 

 

3.7 Beoordelingscriteria Toegepaste vormstudie 
• Volledigheid werk  
• Alle opgaven afgerond  
• Netheid van werken  
• Presentatie van het werk 
• Inhoudelijke kwaliteit (zie leerdoelen) 
• Aanwezigheid 

 
 
DIVERSEN Photoshop / illustrator / sketchup 
Landscape Diagram 
https://www.youtube.com/watch?v=UWf4dL3rn_0 
Render without 3D model 
https://www.youtube.com/watch?v=h9e2ZUSvj1I 
Gevels maken in 2D 
https://www.youtube.com/watch?v=FndvxHHokes 
How to do a big style drawing 
https://www.youtube.com/watch?v=yM5IFlqqO40 
Axonometrie (Broek en Bakema) 
https://www.youtube.com/watch?v=20TFni4RVoA 
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https://www.youtube.com/watch?v=UWf4dL3rn_0
https://www.youtube.com/watch?v=UWf4dL3rn_0
https://www.youtube.com/watch?v=h9e2ZUSvj1I
https://www.youtube.com/watch?v=h9e2ZUSvj1I
https://www.youtube.com/watch?v=FndvxHHokes
https://www.youtube.com/watch?v=FndvxHHokes
https://www.youtube.com/watch?v=yM5IFlqqO40
https://www.youtube.com/watch?v=20TFni4RVoA


Architecture diagram - handschets 
https://www.youtube.com/watch?v=VFDIg7otgIg 
Doorsnede opwerken met textures 
https://www.youtube.com/watch?v=n_DtYOrban4 
Plattegrond opwerken met textures 
https://www.youtube.com/watch?v=xPL7BdpdqVQ 
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https://www.youtube.com/watch?v=VFDIg7otgIg
https://www.youtube.com/watch?v=VFDIg7otgIg
https://www.youtube.com/watch?v=n_DtYOrban4
https://www.youtube.com/watch?v=n_DtYOrban4
https://www.youtube.com/watch?v=xPL7BdpdqVQ
https://www.youtube.com/watch?v=xPL7BdpdqVQ

