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120 min

Dit is de Skills Talents thuis-challenge! Tijdens deze challenge ga jij de competitie
aan met jouw medeleerlingen. Word jij de beste van de klas?
Voor BWI hebben wij een mooie brede challenge neergezet waarin jij nog heel
veel vrijheid krijgt om zelf te bepalen hoe jij het eindwerkstuk neer wilt zetten.
Je gaat een korte film/interview maken van max 2:30 min met een opdrachtgever
om een ontwerp te maken van een klein meubel in huis. Je laat je eindproduct
uiteindelijk zien aan de opdrachtgever en deze gaat aangeven wat hij van jouw idee
vindt.
Lees snel verder om te zien wat de opdracht is.

Jij gaat thuis aan de slag om voor iemand uit jouw omgeving een ontwerp te
maken van een klein meubel dat in huis gebruikt gaat worden. Hiervoor overleg jij
met de klant, zodat jij een ontwerp met een sfeerimpressie kunt maken. Dit geheel
geeft duidelijk weer wat de klant wil en hoe dit meubelstuk eruit komt te zien.

Wat heb je minimaal nodig:
-

Telefoon met camera
Papier met tekenmaterialen/potloden/liniaal/gum/verschillende
kleurpotloden-stiften
Maquette materialen mes/schaar/lijm/karton/verf/plakband etc.

Wat mag je allemaal gebruiken:
-

Laptop met tekenprogramma bv autocad/sketchup
Online tekenprogramma, bv sketchup: Aanmelden Sketchup online
(klik op “Start Modeling” en maak je eigen account aan of login)
Pinterest om ideeën op te doen: Pinterest
Online programma voor moodboard maken: mood-board-maker
Papier-maché/ kippengaas/ oude kranten/ behanglijm etc.
Houtbewerkingsgereedschappen die jij veilig kan en mag gebruiken
Interieurtijdschriften/vakbladen/folders van Praxis, Gamma,
Riviera Maison, Ikea etc.

Volg ons op:

@worldskillsnl #skillstalents

-

Alles om iets te bouwen!

Gebruik bij de voorbereiding de volgende tips:
-

Lees de opdracht goed door voor je begint
Schrijf je idee op en maak een stappenplan
Bepaal wie je wilt gaan interviewen: vader, buurvrouw, vriend, vriendin
Bepaal wat je van opdrachtgever wilt weten om een goed ontwerp te
kunnen maken
Maak eventueel foto’s van de locatie waar jouw meubel moet komen
Bepaal welke programma’s je wilt gebruiken en maak je gratis account aan
Bepaal welke materialen je wilt gebruiken en zorg dat je alle materialen
hebt om te kunnen beginnen

Gebruik bij de uitvoering de volgende tips:
-

Zorg dat je minimaal 5 tips krijgt over welk meubel er gemaakt moet worden
en hoe dit eruit moet komen te zien
Het mag een klein meubel zijn, b.v. een krukje, opstapje, tv meubel,
nachtkastje, kapstok, telefoonstandaard, designlamp etc.
Maak een moodboard met ideeën en sfeerimpressies over het meubel
Maak een ontwerptekening, maquette, miniatuur die duidelijk weergeeft hoe
jouw ontwerp eruit komt te zien
Presenteer het ontwerp en maak de opdrachtgever duidelijk wat jij hebt bedacht
Laat de opdrachtgever vertellen wat hij van jouw ontwerp vindt
Werk veilig, ga ordelijk en netjes met je materialen en gereedschappen om
Werk schoon en hygiënisch

Het uitvoeren van de opdracht levert de volgende producten op:
-

Een werkplanning
Een korte film waarin de opdrachtgever aangeeft welk meubelstuk hij wil
hebben en waar dit aan moet voldoen max 2:30 min. De film mag bewerkt worden.
Moodboard (A4) met ideeën en sfeer impressies
Een ontwerp in de vorm van een tekening/miniatuur/maquette etc.
Een korte video waarin het ontwerp wordt gepresenteerd en de opdrachtgever
aangeeft wat hij ervan vindt. Max 1:00 min

Volg ons op:

@worldskillsnl #skillstalents

