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3D-VORMGEVING EN -REALISATIE
Deel: 1-2-3-4

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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ORIËNTATIE 

CASUS 

 

Designdag In de stationshal staat een piano. Achter de piano zit een man, hij 

ziet er sjofel uit en speelt een bekende melodie. Als je rondkijkt zie je 

dat er mensen zijn die doen alsof ze niet luisteren, terwijl ze heen en 

weer wiegen. Anderen kijken van een afstandje. Weer anderen 

rennen door om hun trein te halen en horen niets. 

 

De openbare ruimte, zoals een stationshal, is een plek die voor 

iedereen toegankelijk is, of in dit geval voor reizigers. De openbare 

ruimte kan ook een park zijn, een straat of een voetbalveldje. Al die 

mensen die er komen ontmoeten elkaar, vaak zonder woorden. 

 

De piano in de stationshal is er neer gezet om mensen samen te 

brengen, sfeer toe te voegen en reizende mensen eens met elkaar te 

laten kletsen. 

 
Stationspiano (1) 
 

 

 
Hoe breng je mensen samen in de openbare 

ruimte? 

 

 

 

 

Mensen samenbrengen 

Hoe en waarom zou jij mensen bij elkaar willen brengen in de 

openbare ruimte? 

 

Deze cursus heet 3D-vormgeving en -realiseren. Je denkt bij het 

woord 3D-vormgeving misschien meteen aan 3D-modelleren: het 

maken van digitale 3D-modellen die gebruikt worden voor 3D-

printen, games, films en animaties. Maar 3D-vormgeven hoeft 

helemaal niets te maken te hebben met digitale modellen. 

 

3D-vormgeving en -realisatie is het maken van een ruimtelijk 

product. Het beroep dat hierbij hoort is (product)ontwerper of 

designer. Als ontwerper bedenk je een oplossing binnen bepaalde 

kaders. Je ontwerpt bijvoorbeeld een stoel of een zwevende 

plantenpot. 

 

 
Wildbreien  
 

 

Elk jaar is er in Eindhoven de Dutch Design Week. Dit is een week 

waarin enorm veel ontwerpers hun werk laten zien, verzameld op 

één plaats. Er zijn veel jonge talenten die hun werk laten zien in 

verschillende disciplines binnen design. 

 

Jij gaat met jouw school een eigen designdag organiseren rondom 

het thema: 

 

Samenkomen in de openbare ruimte 

Naast het organiseren van deze designdag (die natuurlijk een goede 

naam nodig heeft) ga je zelf ook een ontwerp en een product maken 

rondom dit thema. 

 

Heel veel plezier! 
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P7 MOODBOARD 

 

Opdracht 5 In deze praktijkopdracht maak je met behulp van alle vorige 

praktijkopdrachten een moodboard. In dit moodboard breng je alles 

samen waardoor je een duidelijk beeld krijgt waar je heen wilt met 

jouw ontwerp. 

 

Een moodboard kun je op papier maken, maar ook digitaal. 

 

Je hebt al aardig wat voorwerk gedaan. Verzamel: 

• afbeeldingen; 

• steekwoorden; 

• kleuren; 

• materialen; 

• technieken; 

• structuren. 

 

Als het moodboard klaar is moet iemand die niets van jouw idee 

weet een goed beeld krijgen van jouw idee. 

 

In de theorie Moodboard staat meer informatie over en ideeën voor 

het maken van een moodboard. 

 
Lees de theorie Onderzoek 
 

 

 

Wat heb je nodig?  Voor deze opdracht heb je nodig: 

• afbeeldingen 

• steekwoorden 

• kleuren 

• materialen 

• de wensen en eisen uit P2 

• de persona uit P3 

• de brainstorm uit P4 

• het onderzoek uit P6 

 

 

 

Uitvoeren Verzamel alles wat je nodig hebt om het moodboard te kunnen 

maken. Vraag aan jouw docent of je het moodboard digitaal maakt.  

 

Let op: als het moodboard klaar is kan iedereen die niets af weet van 

jouw moodboard vertellen wat het idee is. 

 
Verzamel schetsen, voorbeelden en kleuren in 

een moodboard 
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In deze afbeelding is de woordspin aangevuld 

tot moodboard 
 

 

 

Onderzoek door leren - 

internet- en literatuuronderzoek  

Om meer te weten te komen over een onderwerp zoek je boeken, 

Google je (delen van je) idee en het onderwerp en kijk je hoe 

anderen met dit idee aan de slag zijn gegaan. Meestal kom je door 

het zoeken van nieuwe informatie weer op nieuwe ideeën.  

 

Bedenk eerst goed waar je meer over wil weten. Zoek eerst naar 

oppervlakkige informatie. Vanuit daar selecteer je de onderwerpen 

en informatie waar je meer van wil weten. Over dié onderwerpen 

zoek je artikelen en boeken.  

 

De oppervlakkige informatie scan je. Scannend lezen wil zeggen dat 

je de tekst of website niet echt leest maar alleen op zoek gaat naar 

woorden die passen bij jouw onderwerp. Kijk ook eens naar de 

alternatieven die een zoekmachine geeft voor jouw zoekopdracht.  

 

 

 

 

 

 
Zoek informatie in boeken 
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SCHETSEN 
 

Schetsen Schetsen maken is eigenlijk ook een manier van onderzoek doen: je 

zoekt naar de vorm die klopt bij jouw ontwerp. Schetsen hoeven 

helemaal niet mooi te zijn. Juist door snelle strepen te zetten op 

papier vang je vluchtige ideeën en probeer je de vorm te vinden. 

 

Schetsen doe je meestal met een pen of potlood op papier, eigenlijk 

heel ouderwets. Toch is het een fijne werkwijze omdat je op papier 

even snel een krabbel kunt maken, iets kunt draaien en uitknippen, 

door kunt krassen en aanvullen. Eigenlijk is het maken van schetsen 

hetzelfde als een woordspin maken in beeld. 

 

Voordat je een tekening gaat uitwerken maak je schetsen. Je maakt 

schetsen naar aanleiding van de wensen en eisen die je hebt 

verwerkt in de brainstorm en de research of het moodboard. 

 

Een schets bestaat uit grote lijnen en vormen. Je wacht nog even 

met de details. Pas als de grote lijnen kloppen, kun je de details gaan 

uitwerken. Een schets hoeft dus niet netjes te zijn. Je kunt digitaal 

schetsen, maar ook op papier. 

 

Maak altijd meerdere schetsen van tenminste drie ideeën die jij hebt 

verzonnen. Vanuit deze schetsen kijk je of het ontwerp voldoet aan 

de verwachtingen. Een schets moet duidelijk zijn, je kan in één 

oogopslag zien wat er wordt bedoeld met deze uitwerking van het 

ontwerp. 

 

 

 
Schetsen op papier is een fijne manier van 

werken 

 

 
Schetsen op papier geeft veel mogelijkheden 
 

 

Tekentechniek Bij het maken van snelle schetsen, schets je eerst de grootste 

vormen. In elk voorwerp kun je ruimtelijke vormen herkennen. 

Ruimtelijke vormen zijn bijvoorbeeld de kubus, piramide en bol.  

 

 
Ruimtelijke vormen 

 

Door eerst deze grote vormen te schetsen kun je makkelijker de 

vorm bepalen. Je kunt niet alleen andere vormen toevoegen, maar 

ook vormen uit de grote vorm halen. Daarnaast kun je de 

verhoudingen beter inschatten. Het is makkelijker om te schatten 

hoe groot een oog in een hoofd is als je simpele cirkels in een cirkel 

zet, dan wanneer je de oogleden en wimpers meteen tekent, en er 

dan achter komt dat het niet klopt. 

 

 

 

 

 
Eerst is er een balk getekend. Vervolgens is de 

vorm van de schoen hieruit gehaald 
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DIEPTE EN DOORSNEDEN 

 

Herkennen van vormen Een ontwerp maak je meestal vanuit verschillende perspectieven en 

aanzichten. Dit helpt je om het ontwerp te visualiseren. Dat 

betekent dat je het idee dat je hebt verzonnen op papier gaat 

zetten. Het is de vertaalslag tussen een gedachte en een schets. 

 

Je kunt 2D- en 3D-schetsen maken. 2D betekent tweedimensionaal 

en 3D betekent driedimensionaal. Dimensie is afmeting, een 2D-

ontwerp of voorwerp heeft twee dimensies: hoogte en breedte. Een 

ontwerp of voorwerp met drie dimensies bestaat uit hoogte, 

breedte en diepte. De dimensies geef je aan met een letter: 

• x = breedte of b 

• y = hoogte of h (y heeft een lange verticale steel) 

• z = diepte of d 

 

Omdat je een 3D-voorwerp ontwerpt wil je van tevoren ook bepalen 

hoe elke kant eruit ziet en of dat bij elkaar past. Het herkennen en 

kunnen gebruiken van ruimtelijke figuren is daarbij erg handig. 

 

In bijna alle voorwerpen kun je ruimtelijke figuren herkennen. Een 

ruimtelijk figuur heeft hoogte, breedte en diepte.  

 
XYZ-assen. Een ruimtelijk figuur heeft een 

hoogte (Y), breedte (X) en diepte (Z) 

 
 

 

 
Een vaas in 2D en in 3D 
 

 

Op de afbeelding zie je links een 2D-tekening van een vaas. Rechts 

zie je dezelfde tekening in 3D. Op de rechtertekening zie je niet 

alleen de hoogte (Y) en breedte (X). Je ziet ook dat de vaas diepte (Z) 

heeft. 

 

Hierna zie je voorbeelden van ruimtelijke figuren. Dit zijn een kubus, 

piramide, kegel, bal en cilinder. 

 

Als je deze basisfiguren kunt herkennen in voorwerpen kun je heel 

gemakkelijk zelf voorwerpen namaken of verzinnen. 

 
Kubus, piramide, kegel, bol en cilinder 
 

  

Er zijn enkelvoudige en samengestelde vormen. Een piramide heeft 

een piramidevorm. Een wc-rol heeft een cilindervorm en een laptop 

bestaat uit twee platte kubussen, of balken, met afgeronde hoeken. 

Dit zijn enkelvoudige vormen. 

 

Door een ruimtelijk figuur aan een ander figuur toe te voegen (of er 

een stuk uit te halen) kun je bijna alles bouwen. Heb jij vroeger 

gespeeld met een blokkendoos of Lego? Dat is eigenlijk hetzelfde 

idee. 


