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INTERIEURONTWERP EN DESIGN
Deel: 1a-1b-2-3

PM 1
PM 2
PM 3
PM 4

Organiseren van een activiteit
Presenteren, promoten en verkopen
Een product maken en verbeteren
Multimediale producten maken

AFTEKENLIJST
Planning

In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie.
In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus.
Deze cursus bestaat uit drie delen.
In dit deel staan acht praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang
je ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller
en soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je
dit onderdeel af.

Aan het werk

Planning
Onderdeel

BB

KB

Geschatte
tijd

×

×

1,5 uur

×

3 uur

Afgerond

Inleiding
Praktijkopdrachten
P1 Woonstijlenonderzoek
P2 Een nieuw imago
P3 Jouw interieurontwerp

×

×

1,5 uur

P4 Een nieuw imago, een nieuw menu

×

×

4 uur

P5 Schetsen

×

×

3 uur

ORIËNTATIE
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Planning
Onderdeel

BB

KB

Geschatte
tijd

×

45 min

×

30 min

Afgerond

Theorie
Interieurdesign
Introductie op interieurdesign
Rebranding
Huisstijl en Imago
Interieurontwerp
Concept en ontwerpproces

×

×

30 min

Sfeer en uitstraling

×

×

1 uur

De keuken in

×

×

30 min

Materialen in de keuken

×

×

30 min

Gerechten bereiden

×

×

30 min

Opruimen en afwassen

×

×

10 min

Schoonmaken

×

×

45 min

Keukentips

×

×

10 min

×

15 min

Menu Corner Snack

Schets je interieur
De inmeting
Aanzichten tekenen

×

×

1,5 uur

Soorten lijnen en arceringen

×

×

30 min
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MATERIALEN IN DE KEUKEN
Heel veel apparatuur en materialen in Als je in de keuken staat en iets aan het bereiden bent dan zul je
eigenlijk altijd gebruik maken van keukengerei; bijvoorbeeld een
de keuken
schilmesje.

Als je gaat koken heb je ook pannen nodig. Soms is het handig om
apparatuur of bepaalde keukenmachines te gebruiken. Over die
gebruiksvoorwerpen gaat het in de komende opdrachten.

Wat is er allemaal in de keuken?
Vraag
27 Bekijk het filmpje. Welk hulpmiddelen zorgen ervoor dat je je
handen niet brandt?

Koken op verschillende manieren

Elektrische kookplaat

In iedere keuken vind je een fornuis. Een fornuis is ook wel een
warmtebron of een kachel. In een keuken kun je verschillende
soorten warmtebronnen tegenkomen.
Elektrisch fornuis
Deze kookplaat wordt elektrisch verwarmd. De kookplaat wordt
langzaam warm en koelt langzaam af en je kunt hiermee de
temperatuur dus moeilijk regelen. De kookplaat is ruw en dus na het
koken moeilijk schoon te maken.
Koken op gas
Gas is een vuurtje dat brandt onder je pan. Dit vuurtje kun je door
middel van een knop harder of zachter zetten. Om energie te
besparen gebruik je deksels op je pannen, de warmte gaat zo niet
verloren.

Gasfornuis, koken op gas
Keramisch fornuis
Een keramisch fornuis verwarmt de bodem van de pan door
infrarood stralen. Deze warmte is goed te regelen. Je kunt hem zelf
dus lager en hoger zetten.

Keramische kookplaat

Inductie kookplaat
Een magnetisch veld zorgt ervoor dat de onderkant van de pan
verwarmd wordt. De pan moet op de warmtebron staan om te
werken. Haal je de pan van de warmtebron, dan is er geen
magnetisch veld en is er ook geen warmte.

MENU CORNER SNACK

42

OPRUIMEN EN AFWASSEN
Opruimen en afwassen

En dan is het nu tijd om jouw werkplek net zo netjes achter te laten
als toen je begon. Of zelfs nog een tikkie beter. Waar begin je? Als je
tijdens het koken en bakken al een beetje hebt opgeruimd dan
scheelt dat al een heleboel.
• Verzamel al je vaat aan één kant van de kraan.
• Maak de andere kant schoon met een vaatdoekje en leg een
handdoek onder het afdruiprek.
• Pak je afwasteil en doe een beetje afwasmiddel erin. Vul de teil
met water, heet genoeg om goed te kunnen schoonmaken maar
wel dat je je handen er nog in kunt doen.

Kijk de film Opruimen en afwassen

Opruimen en afwassen

Afwassen heeft een heel belangrijke volgorde. Je wilt namelijk je
afwaswater zo lang mogelijk schoonhouden. Als je zou beginnen met
een vieze pan is je water gelijk vies en vet. Daarin een glas of bord
schoonmaken gaat niet. Dit is de volgorde:
• glaswerk
• servies zoals borden
• bestek en messen
• schaaltjes en bakjes
• snijplanken
• pannen
Je zou alles eerst kunnen voorspoelen maar dat kost tijd. Tussen de
afwasbak en de rand van de gootsteen zit een beetje ruimte. Een
vies bord kan je eerst even onder de kraan afspoelen zodat het
water niet in je afwasteil loopt maar ernaast in de gootsteen. En
daarna gewoon het bord lekker wassen in de teil. Zo houd je het
afwaswater lekker lang schoon.

Bepaal de volgorde van de vaat

• Zorg ervoor dat je alles op z’n kop of rechtop in het druiprek zet
zodat het water er goed van af kan stromen.
• Dan maak je met een vaatdoek het aanrecht goed schoon en
droog. Droog alles goed af met een theedoek en zet de droge
vaat neer op het schone droge aanrecht.
• Ga dan aan de slag met het schoonmaken van de gootsteen met
een vaatdoek en vergeet ook zeker het putje niet. Maak droog
met een theedoek of vaatdoek.
• Dan is het tijd om je docent erbij te halen, die gaat controleren
of je alles echt goed het schoon en droog hebt gemaakt. Zo ja,
dan kun je de vaat netjes opbergen op de plek waar het hoort.
Vraag
40 Wat was je als eerste af?

Vraag
41 Met welke doek maak je het aanrecht droog?
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AANZICHTEN TEKENEN
Tekening lezen

Om producten met de juiste maten te kunnen maken, moet je
tekeningen kunnen lezen en maken. Aan de hand van tekeningen en
schetsen kun je namelijk je planning, materiaalstaat en uiteindelijk je
ontwerp maken.
Je hebt een nieuw logo ontworpen en de stijl bepaald voor jouw
nieuwe ontwerp. In dit hoofdstuk leer je hoe je een goede schets
kunt maken. Dit doe je in een isometrische projectie.

Bouwkundige tekening

Projectiemethoden

In het volgende hoofdstuk leer je hoe je jouw isometrische schets in
een CAD-programma tekent en omzet in een Amerikaanse projectie.
Je oefent nu al wel vast met het omzetten van een isometrische naar
Amerikaanse projectie met wat tekenoefeningen.

In een werktekening zie je verschillende aanzichten van het te
bouwen ontwerp. In de rechterbovenhoek van de werktekening zie
je het werkstuk vaak getekend in 3D. Je zou zeggen dat zo'n tekening
is gemaakt met perspectief. Dat is niet zo, er is gebruik gemaakt van
een projectiemethode. Bij perspectief is er een vluchtpunt waar alle
lijnen naartoe lopen
Hier zie je een voorbeeld van een isometrisch figuur. Een
isometrische tekening is een soort 3D-afbeelding van het werkstuk.
Bij een isometrische tekening zie je drie aanzichten in een tekening.
Namelijk het bovenaanzicht, zijaanzicht en een vooraanzicht.

Isometrische tekening

De isometrische projectie geeft snel een beeld van de ruimtelijke
figuur en hoe het werkstuk eruitziet. Vanuit een isometrische
projectie kan je een werktekening maken.
Bij een projectiemethode zijn er geen verdwijnpunten. Alle schuine
lijnen staan evenredig aan elkaar. Grote of ingewikkelde tekeningen
kunnen er daardoor een beetje vreemd en gekunsteld uitzien.
Een isometrische tekening is een tekening waarbij alle horizontale
lijnen in een hoek van 30 graden staan. Vanuit de aanzichten kun je
de afmetingen aflezen en vertalen in voor-, zij-, onder- en
bovenaanzichten.
In een isometrische tekening kan de Amerikaanse of Europese
projectiemethode worden gebruikt. Je kunt op de werktekening zien
welke projectiemethode is gebruikt. Dit zie je aan het symbool in de
stuklijst. Deze tekenregels zijn wereldwijd bekend.
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SOORTEN LIJNEN EN ARCERINGEN
Bouwkundige tekeningen

Voor bouwkundige tekeningen zijn er vaste tekenregels. Denk hierbij
aan regels voor soorten lijnen, arceringen en symbolen. Maak de
tekening ten opzichte van het noorden. Hierdoor kan je bij het
ontwerpen van een interieur al rekening houden met het licht. De
zon gaat op in het oosten en gaat onder in het westen. (Om dit te
onthouden: op in het oosten, weg in het westen.) Aan de ligging van
jouw ruimte en de hoeveelheid ramen kan je zien hoeveel licht er is
op welk moment van de dag.
Naast de verschillende lijnen, arceringen en symbolen teken je op
schaal. Dat betekent dat je de maten in verhouding tekent.

Bouwkundige tekening

Over al deze dingen leer je meer in de theorie op de volgende
pagina's.
Vraag
55 Als je een tekening maakt met het noorden bovenaan, waar is
dan het westen?

Schaal en maateenheid

Als er in een titelblok staat aangegeven dat de schaal 1:1 is, dan
betekent dit dat de tekening op ware grootte is getekend. Schaal 1:1
betekent: 1 mm op de tekening is in werkelijkheid ook 1 mm.
Je spreekt dit uit als schaal 1 op 1.
Is je werkstuk heel klein, dan kun je de schaal aanpassen zodat je
toch een duidelijke tekening kunt maken. Dit noem je een
vergroting. Bijvoorbeeld schaal 5:1 betekent dat 5 mm op de
tekening in werkelijkheid 1 mm is.
Als je werkstuk groot is, kun je de schaal ook aanpassen. Dit noem je
een verkleining. Schaal 1:5 betekent dat 1 mm op de tekening in
werkelijkheid 5 mm is.

Het blokje is één keer op schaal 1:1 getekend,
en een keer op schaal 1:2

In de tekening is hetzelfde blokje twee keer getekend. Een keer op
ware grootte (schaal 1:1) en een keer verkleind (schaal 1:2). De
tweede tekening is dus twee keer verkleind: 40 mm op de tekening
is 80 mm in werkelijkheid.
In de meeste werktekeningen worden millimeters gebruikt. Je ziet
dit in het vakje maateenheid. Omdat in de stuklijst staat aangegeven
welke eenheid er wordt gebruikt hoef je dit niet meer bij de maten
in de tekening zelf aan te geven.

SCHETS JE INTERIEUR
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Vraag
60 Teken hierna de doorsnede van de afbeeldingen in de linker
kolom. Werk je digitaal? Vraag dan aan jouw docent waar je de
tekeningen op moet slaan.
Dwarsdoorsnede

Op een bouwkundige tekening staan vaak met letters of pijlen
punten aangegeven waar je een doorsnede kan bekijken van de
plattegrond. Dit kunnen onderdelen van een technische tekening
zijn, maar het wordt ook juist vaak gebruikt om een visuele indruk te
geven van een ruimte. Door een doorsnede-tekening kan je zien op
welke manier iets in de hoogte of breedte gemaakt moet worden of
in elkaar zit.

Op deze bouwtekening wordt in het blauw
verwezen naar doorsnede 'C C'

Op de doorsnede-tekening van de boerderij hierna zie je meerdere
doorsnedes. Ook zie je een duidelijke legenda van de verschillende
soorten arceringen die er gebruikt zijn.

Op deze met de hand getekende
bouwtekening uit 1927 (!) zie je meerdere
doorsnedes (2)

Plattegrond met doorsnedes van
Succesmakers (1)

Vraag
61 Waarom staan er op een plattegrond doorsnedes of
verwijzingen naar doorsnedes aangegeven?
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