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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 producten maken

 



 

3D-VORMGEVING EN -REALISATIE (PM1) DEEL 2 

3 

INHOUD 

 

ORIËNTATIE ..................................................................................................................................................................... 4 

CASUS .......................................................................................................................................................................... 4 

AFTEKENLIJST .............................................................................................................................................................. 6 

STROOMSCHEMA ONTWERPPROCES ......................................................................................................................... 8 

MATERIAALONDERZOEK ............................................................................................................................................... 10 

P9 MATERIAALONDERZOEK ...................................................................................................................................... 10 

MATERIAALONDERZOEK ........................................................................................................................................... 13 

SOORTEN MATERIAAL ............................................................................................................................................... 23 

MODEL MAKEN ............................................................................................................................................................. 26 

P10 MOCK-UP ........................................................................................................................................................... 26 

MODELLEN EN MOCK-UPS ........................................................................................................................................ 28 

PAPIEREN MODELLEN ............................................................................................................................................... 31 

MAQUETTES .............................................................................................................................................................. 35 

DIGITAAL 3D MODELEREN ........................................................................................................................................ 41 

SCHETSEN UITWERKEN ................................................................................................................................................. 43 

P11 SCHETS UITWERKEN ........................................................................................................................................... 43 

TEKENTECHNIEKEN ................................................................................................................................................... 45 

PERSPECTIEF TEKENEN .............................................................................................................................................. 49 

REALISEREN ................................................................................................................................................................... 52 

P12 PLANNING .......................................................................................................................................................... 52 

P13 ONTWERP REALISEREN ...................................................................................................................................... 56 

ONTWERP UITWERKEN ............................................................................................................................................. 58 

MAQUETTE ................................................................................................................................................................ 62 

PROCES VERSLAG .......................................................................................................................................................... 66 

P14 BEELDEND PROCES ............................................................................................................................................. 66 

THEORIETOETSEN ......................................................................................................................................................... 69 

TOETSEN.................................................................................................................................................................... 69 

EVALUATIE .................................................................................................................................................................... 70 

CHECKLIST ................................................................................................................................................................. 70 

BRONVERMELDING ....................................................................................................................................................... 72 

GEBRUIKTE AFBEELDINGEN ...................................................................................................................................... 72 

 

 

  



 

3D-VORMGEVING EN -REALISATIE (PM1) DEEL 2 

41 

DIGITAAL 3D MODELEREN 

 

3D computer modellen 

 

Je hebt misschien wel eens gehoord van programma's als AutoCad. 

Technische programma's waarmee je kunt tekenen en 3D 

modelleren. 

 

CAD staat voor Computer Aided Design. Dat betekent dat een 

tekening is gemaakt op de computer. Het tekenen in zo'n 

programma is best een pittig klusje om te leren. Er zijn enorm veel 

opties en instellingen die je moet kennen en waar je rekening mee 

moet houden. 

 

Voorbeelden van software zijn Solidworks, Fusion360, Autocad en 

Autodesk Inventor. 

 

De reden dat het tekenen in CAD-programma's zo populair is, is dat 

je precies kunt uitrekenen en tekenen hoe een model eruit moet 

komen te zien. Je kunt een werkende animatie maken om te zien of, 

en hoe, het model zou werken. Naast de vele mogelijkheden binnen 

de programma's en de modellen scheelt het ook veel arbeidsuren en 

materiaal. Ruimtelijke modellen en maquettes maken is namelijk 

veel werk en daardoor voor een bedrijf erg kostbaar. 

 

Bij het maken van producten kunnen er door het maken van 3D 

computermodellen ook veel onderdelen of hele producten geprint 

worden met een 3D-printer. Hierdoor kan er alsnog een fysieke 

versie bekeken en uitgeprobeerd worden. Wanneer de geprinte 3D-

versie is goed gekeurd kan een ontwerp alsnog uitgevoerd worden in 

een andere manier. Deze manier van prototyping noem je rapid 

protoyping. 

 

 

3D-lijntekening 

 

3D-model 

 

3D-terrasontwerp 
 

 

Rapid prototyping Het maken van model kost vaak veel tijd, zeker omdat er al heel veel 

voorbereidingstijd in zit (stap een tot en met vier van het 

ontwerpproces). Als je het product op grote schaal wilt produceren, 

is het maken van een prototype erg belangrijk. Stel je voor dat je een 

beker ontwerpt die blijkt te lekken, nadat er een miljoen zijn 

geproduceerd. 

 

Rapid prototyping houdt in dat je door het maken van een prototype 

kijkt wat er verbeterd moet worden. 

 

Een prototype kun je bijvoorbeeld 3D-printen. Je maakt een 3D-print 

op schaal en controleert of het aan alle eisen voldoet die jij of de 

opdrachtgever hebben gesteld aan het ontwerp. 

 

3D-printen kan in veel verschillende materialen. Eerst kon je alleen 

3D-printen met plastic, maar je kunt nu ook printen in hout, rubber 

en metaal. 
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Tekenmanieren In deel een van deze cursus heb je geleerd dat je in bijna alles 

geometrische vormen kan herkennen. Geometrische en ruimtelijke 

vormen komen vanuit de wiskunde, het zijn meetkundige vormen. 

 

Geometrisch en organisch, enkelvoudig en meervoudig 

Er zijn enkelvoudige en meervoudige vormen. Een meervoudig figuur 

is opgebouwd uit meerdere vormen. 

 

Naast meetkundige vormen zijn er organische vormen. Organisch 

betekent natuurlijk. Je kan hierbij denken aan vormen uit de natuur, 

zoals planten, dieren of mensen. De meeste organische vormen kan 

je opbouwen vanuit meetkundige vormen waar je dingen bij tekent 

of juist afhaalt. 

 

Doorsneden, exploded view en opengewerkte tekeningen 

Bij een uitgewerkte tekening wil je soms ook laten zien hoe het 

ontwerp in elkaar zit, of in elkaar gezet moet worden. Hier zijn 

slimme manieren voor bedacht. Voorbeelden van deze 

tekenmanieren zijn doorsneden, exploded view en opengewerkte 

tekeningen. 

 
Kubus, piramide, bol en cilinder 

 

 
Ook in organische vormen herken je 

geometrische of ruimtelijke figuren 
 

 

Voorbeeld Soort tekening Omschrijving 

 

Doorsnede Bij een doorsnede kan je zien hoe iets 

er van binnenuit ziet als je het door 

zou snijden. Holle ruimtes laat je leeg. 

Gevulde onderdelen arceer je. Je zet 

diagonale streepjes om te laten zien 

dat het van een massief materiaal is. 

 

Exploded view Bij een exploded view tekening 

worden alle onderdelen die in elkaar 

geschoven of gezet moeten worden 

naast elkaar getoond. Hierdoor kan je 

goed zien hoe iets in elkaar zit. 

 

Opengewerkte tekening Bij een opengewerkte tekening maak 

je een soort raam in de tekening 

waardoor je de binnenkant kan zien. 

Dat is vooral handig als je de 

constructie onder de buitenkant van 

het ontwerp wil laten zien. 
 

  

Vraag 

 24  Wat zijn organische vormen? 
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REALISEREN 

P12 PLANNING 

 

Opdracht 12 Jouw schetsen voor het ontwerp voor de designweek of dag zijn af, 

je kan beginnen met het uitwerken van jouw ontwerp. Voordat je 

echt kan beginnen moet je toestemming hebben van de 

opdrachtgever. Waarschijnlijk is de opdrachtgever jouw docent.  

 

Om te zorgen dat je jouw ontwerp mag gaan maken moet je de 

opdrachtgever overtuigen van een aantal dingen: 

• het idee voor het ontwerp lost jouw probleemstelling (deels) op; 

• je kan jouw ontwerp klaar hebben voor de designweek of -dag, 

inclusief presentatiemateriaal. 

 

Om de opdrachtgever te overtuigen heb je natuurlijk al het 

moodboard en de schetsen van jouw ontwerp. In deze opdracht 

maak je een plan van aanpak. In het plan van aanpak omschrijf je 

precies welke materialen en gereedschappen je nodig hebt. Ook 

verdeel je alles wat je moet doen over het aantal weken dat je eraan 

mag werken: je maakt een planning. 

 

Aan het einde van de praktijkopdracht presenteer je het moodboard, 

de schetsen en het plan van aanpak aan de opdrachtgever. Jouw 

docent vertelt je of je deze presentatie klassikaal geeft, in een 

groepje of alleen aan de opdrachtgever. 

Bespreek je schetsen, model en plan van 

aanpak 
 

 

 

Dit heb je nodig Alle uitkomsten uit de voorgaande praktijkopdrachten zoals: 

• uitkomsten van het materiaalonderzoek; 

• uitwerking van de schets; 

• model van jouw ontwerp. 
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Rugsieraden Jipke Lezwijn - proces Tijd voor weer een voorbeeld. Op de afbeelding zie je rugsieraden 

ontworpen door de product- en textielontwerper Jipke Lezwijn. Op 

de bovenste afbeelding zie je de schetsen die ze heeft gemaakt. 

Daaronder de papieren testjes. Als referenties heeft ze afbeeldingen 

gebruikt van ijs en de kleuren daarvan. Je ziet hoe deze kleuren 

terugkomen in het uiteindelijke ontwerp. 

 

 

De schetsen, de referentiefoto's, materiaalonderzoek en het maken 

van papieren modellen heeft geleid tot het realiseren van het 

eindproduct. Zie je bijvoorbeeld hoe zowel de vorm als de kleur 

beïnvloed is door de referentiefoto's? 

 

 
Schetsen (links) en papieren modellen (rechts) 

rugsieraden 

 

 
Eindresultaat rugsieraden Jipke Lezwijn  
 

Referentiefoto's rugsieraden 
 

  

Vraag 

 33  Het eindresultaat is gebreid. Wat voor materiaal of techniek 

zou jij voor deze rugsieraden hebben gebruikt? Leg je 

antwoord uit. 
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Verschillen tussen schets- en 

ontwerpmaquette 

Dat een schets grover en minder gedetailleerd is dan de uitwerking 

snap je waarschijnlijk wel. In de tabel hieronder kan je duidelijk zien 

welke eigenschappen je wel terugziet in de ontwerpmaquette maar 

meestal niet in de schetsmaquette. 
 

 

Ontwerpmaquette 
 

 

 Schets Ontwerp 

Grote vormen x x 

Ruimte x x 

Omgeving x x 

Indeling x x 

'Werkelijk' materiaal  x 

Verhoudingen  x 

Lichtval  x 

Details  x 
 

  

Richt je ook bij het maken van de ontwerpmaquette eerst op de 

grote vormen en maak daarna de details. Als jouw ontwerp uit 

meerdere onderdelen bestaat maak je eerst alle losse onderdelen. 

Uiteindelijk plaats je alle onderdelen bij elkaar.  

 

Bij een maquette kan licht en belichting erg belangrijk zijn, zeker 

wanneer je foto's maakt van de maquette. Door het maken van 

foto's maak je de uitsnede van jouw maquette. Hierdoor lijkt het 

alsof de maquette niet langer op schaal is, maar zijn ware grote 

heeft. Het beeld wordt dus 'echter'. Als je vervolgens een spotje op 

de maquette schijnt kan je (zon)licht nabootsen, bij minder licht kan 

je laten zien hoe jouw ontwerp er 's nachts uit zou zien.  

 

 

Referentiefiguren Een ontwerpmaquette bevat meer details en je moet duidelijk 

kunnen zien hoe de verhoudingen van het ontwerp zijn, in 

vergelijking met de rest van de omgeving. Om dit te bereiken maak 

of koop je referentiefiguren of schaalmodellen. Dit zijn figuren op 

schaal, die de kijker helpen de verhoudingen te bepalen. Je kan 

hierbij denken aan:  

• mensfiguren 

• bomen en struiken 

• auto's  

• meubelen 

 

Bij de info Schaalmodellen zie je welke schaalmodellen er allemaal te 

koop zijn bij een grote kunstenaarsbenodigdheden winkel.  

    

Schaalmodellen 
 

 

  

https://link.dp-totaal.nl/schaalmodellen/

