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Challenge opdracht 

 

Deelname challenge:  

Door deze challenge word je uitgedaagd om jouw vaardigheden en creativiteit als interieuradviseur te 

laten zien. De opdracht kan zowel individueel als in tweetallen worden gedaan. Daarnaast ben je vrij 

om te kiezen of je de opdracht in de klas of in het stagebedrijf wilt uitvoeren. Samen met je docent of 

stagebegeleider mag je dus zelf bepalen waar jullie voorkeur naar uit gaat. 

Challenge: 

Charissa en Jeffrey Visser hebben drie kinderen (10, 11 en 5 jaar) en zijn in 2020 begonnen met het 

bouwen van hun ecologische logbouwhuis in Almere. Momenteel zijn ze nog steeds bezig met de 

bouw en afwerking van hun nieuwe huis, ondanks dat ze er al wel wonen. Met elkaar brainstormen ze 

nu over de indeling van de benedenverdieping en het interieur. Echter, zitten ze niet helemaal op één 

lijn waardoor ze graag jouw advies willen.  

Voor deze challenge ga je een interieurontwerp maken voor de benedenverdieping van het 

ecologische huis van Charissa en Jeffrey. Als eerst maak je een moodboard (digitaal of papier) op 

basis van de moodboards en persona’s van Charissa en Jeffrey (zie bijlage 2). Let erop dat in jouw 

moodboard de stijl en wensen van hen beiden goed samenkomen. Vervolgens werk je m.b.v. jouw 

moodboard het ontwerp voor de benedenverdieping uit. Je ontwerpt het interieur met behulp van 

plattegrond A (zie bijlage 3). Het ontwerp bestaat uit; stoffering, lichtplan, kleurenpalet, vloer, sanitair, 

keuken en meubels. 

Naast het interieurontwerp maak je ook een tuinplan. Maak een indeling van de tuin en houd hierbij 

rekening met de hele familie. Voor het tuinplan maak je gebruik van plattegrond B (zie bijlage 3) en 

onthoud dat het gele vlak op de plattegrond bedoeld is voor landbouwgrond (dieren, moestuin, etc.).  

Tot slot, is het goed om te weten dat er een totaalbudget van €30.000 is. Houd dus rekening met het 

budget voor het interieur- en tuinontwerp en denk eraan dat je alle financiële keuzes moet kunnen 

verantwoorden.  

Resultaat:  

Een moodboard en een interieur-en tuinontwerp waarbij rekening is gehouden met de wensen en 

behoeftes van de bewoners. Daarnaast dienen alle financiële keuzes verantwoord te worden.  
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Bijlage 1: Benodigdheden 

 

Benodigdheden:  

Om deze challenge uit te voeren heb je de volgende benodigdheden nodig:  

✓ Moodboards en persona’s van Jeffrey en Charissa (bijlage 2) 

✓ Plattegronden (bijlage 3) 

✓ Digitaal tekenprogramma 

✓ Eventueel materialen voor papieren moodboard (snijmesje, lijm, etc.) 
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Bijlage 2: Persona’s en moodboards 

 

Jeffrey Visser 

Jeffrey Visser, 36 jaar, is van beroep chauffeur en installateur. Hij houdt ervan om in zijn vrije tijd te 

fietsen, voetballen en in de tuin bezig te zijn. De tuin is dan ook zijn favoriete plek in huis.  

De reden dat hij een ecologisch huis wilde bouwen, is omdat hij graag in een betaalbaar, houten huis 

wil wonen. Zijn droomhuis is gelijkvloers, onderhoudsvrij en toegankelijk voor de kinderen die in de 

toekomst eventueel kunnen langskomen met de kleinkinderen. 

Jeffrey is een ochtendmens. Als het mooi weer is, staan de deuren en ramen altijd open. Eten en 

drinken doen ze dan altijd buiten en het liefst achter in de tuin bij de bijenkast. 

Zijn favoriete kleuren zijn blauw, groen en bruin. Als hij zijn stijl en favoriete sfeer zou beschrijven, 

dan is dat stoer, veel planten en hout. Veel inspiratie op bouw- en interieurgebied haalt hij van 

Instagram. Spullen voor het interieur maakt hij graag zelf of koopt hij op Marktplaats. 

Jeffrey heeft één wens als het om meubels gaat op de benedenverdieping; een relaxfauteuil. Zijn 

dierbaarste bezittingen zijn: zijn gereedschap en kinderen. Hij zou het leuk vinden als de gordijnen 

elektrisch zijn, maar hij beseft zich dat dit wel een luxe wens is.  
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Charissa Visser 

Charissa Visser, 34 jaar, is fulltime moeder. Ze houdt ontzettend van tuinieren in de moestuin en 

verwerkt het fruit en de groenten uit hun eigen tuin graag in de keuken. De keuken is daarom haar 

favoriete plek in huis. 

De reden dat zij een ecologisch huis wilde bouwen, is omdat ze een betere wereld wil achterlaten.  

Haar wens is om een grote tuin te hebben waar ze haar eigen biologische eten kan verbouwen voor 

het hele gezin. Dit huis is haar droomhuis en het liefst wil ze nog wel een veranda en een moestuin 

met grote bomen. 

Charissa is een avondmens en houdt van koken, relaxen en gezinstijd. Hier wil ze op de 

benedenverdieping genoeg ruimte voor creëren. Ze wil graag buitenleven en ze vindt het erg 

belangrijk dat ze thuis tot rust kan komen. 

Ze houdt van veel kleur en van prints en motieven op stoffen. Ze houdt ervan om spullen en meubels 

te hergebruiken en is dan ook een groot fan van Marktplaat en de kringloop. Ze haalt haar inspiratie 

qua bouwen en interieur graag van Pinterest. 

Haar dierbaarste bezittingen zijn de mini-voorleesboekjes die ze vroeger las bij haar oma. Ze vindt 

het lastig dat de indeling van de benedenverdieping weinig keuze overlaat als het om inrichten gaat. 

 

  



 

7  |  Skills challenge Interieur styling.docx 

Bijlage 3: Plattegronden 

 

Plattegrond A: benedenverdieping woning 

 

Plattegrond B: tuin 
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Bijlage 4: Beoordelingsformulier 

 

De challenge wordt door de docent beoordeeld m.b.v. het bijgeleverde Beoordelingsformulier.  

De beoordeling bestaat uit verschillende criteria en subcriteria. Daarnaast is er een schaalverdeling 

gemaakt die uiteenvalt in Onvoldoende – matig, Voldoende – goed en Zeer goed – uitstekend. 

Alle criteria en subcriteria worden per schaal kort omschreven en hebben betrekking op de kennis, 

vaardigheden en houding die van toepassing zijn op de criteria.  

In totaal kunnen 100 punten worden behaald en de weging wordt vastgesteld op basis van de 

zwaarte van de criteria. Dit betekent dus dat een relatief belangrijk criterium meer punten krijgt dan 

een relatief minder belangrijk criterium. Bij alle criteria is het totaal te behalen punten genoteerd die 

naar verhouding zijn verdeeld onder de 3 schalen (zie voorbeeld). Het eindcijfer is het totaal aantal 

behaalde punten gedeeld door 10. 

Voorbeeld: Als voor 1 criterium maximaal 6 punten (zie tabel 1) kan worden behaald, dan zijn de 

punten als volgt verdeeld:  

• Onvoldoende – matig = 0 – 2 punten 

• Voldoende – goed = 3 – 4 punten 

• Zeer goed – uitstekend = 5 – 6 punten  

 

Tabel 1 

Voorbeeld puntenverdeling 

Criteria Onvoldoende – matig  Voldoende – goed Zeer goed – uitstekend Score 

1. Voorbereiden 
werkplek 
 

• Inrichten 
werkplek  

• Afdekken 
werkplek 

 

• De werkplek is 
niet netjes 
ingericht. Ook 
liggen de 
materialen niet 
klaar.  

• De vloer en 
werktafel van de 
werkplek zijn niet 
afgedekt.  

• De werkplek is 
netjes en 
praktisch 
ingericht. Ook 
liggen de 
meeste 
materialen 
klaar.  

• De werktafel 
van de werkplek 
is afgedekt, 
maar de vloer 
niet.   

• De werkplek is zeer 
netjes, praktisch en 
overzichtelijk 
ingericht. Ook 
liggen alle 
materialen klaar 
voor direct gebruik.  

• De vloer en 
werktafel van de 
werkplek zijn netjes 
en volledig 
afgedekt.  

 

6 punten +2 +2 +2  
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Beoordelingsformulier challenge opdracht  

 

Criteria Onvoldoende 

0 punten 

Voldoende – goed 

 

Zeer goed – uitstekend Score 

1.      Budgettering 

 

● Kostenoverzicht 
● Verantwoording kosten 
● Verdeling budget tuin + 

interieur 
● Totaal gebruikt budget 

 

- Er is geen 

kostenoverzicht gemaakt.  

- Er is geen 

verantwoording van de 

kosten.  

- Er is geen verdeling van 

het budget voor de tuin 

en het interieur gemaakt.  

- Het gehele budget is 

gebruikt.  

 

- Er is een minimaal 

kostenoverzicht gemaakt.  

- Er is een minimale 

verantwoording van de 

kosten.  

- Er is een minimale 

verdeling van het budget 

voor de tuin en het 

interieur.  

- Er is beperkt aan de 

kosten gedacht en het 

gehele budget is niet 

gebruikt.  

- Er is een gedetailleerd 

kostenoverzicht gemaakt.  

- Er is een gedetailleerde 

verantwoording van de 

kosten. 

- Er is een gedetailleerd 

overzicht van de 

verdeling van het budget 

voor de tuin en het 

interieur.  

- Kosten zijn bespaard en 

niet het gehele budget is 

gebruikt.  

 

Punten: 18 +6 +6 +6  

2. Moodboard 

 

• Nauwkeurigheid 

• Samenvoegen van 

wensen van beide 

bewoners 

• Uitstraling 

• Zichtbaarheid 

materiaalkeuze 

 

− Het moodboard oogt niet 

netjes en duidelijk.  

− Er is geen duidelijke stijl 

en kleurkeuze gemaakt.  

− Beide stijlen zijn niet 

samengevoegd.  

− Sfeer ontbreekt in het 

moodboard.  

− Er is geen duidelijk beeld 

omtrent het gebruik van 

- Het moodboard oogt 

duidelijk en netjes.  

- Er is in een stijl of 

kleurkeuze gemaakt.  

- Beide stijlen zijn redelijk 

samengevoegd.  

- Er is in zekere mate sfeer 

in het moodboard.  

- Er is een redelijk beeld 

omtrent het gebruik van 

- Het moodboard oogt 

duidelijk, netjes en 

overzichtelijk.  

- Er is een duidelijk stijl-en 

kleurkeuze gemaakt  

- Beide stijlen vloeien 

duidelijk zichtbaar samen.  

- Er is direct sfeer te voelen 

- Het stof/materiaal gebruik 

is helder en duidelijk. 
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stoffering en 

materiaalkeuze.  

stoffering of 

materiaalkeuze.  

Punten: 18 +6 +6 +6  

3. Plattegrond 

benedenverdieping 

 

• Praktische indeling 

voor alle gezinsleden 

• Vertaling moodboard 

naar plattegrond 

• Rekening gehouden 

met wensen en 

behoeftes van 

hoofdbewoners 

• Nauwkeurigheid  

• Creativiteit 

Er is geen praktische 

indeling voor het gehele 

gezin.  

- Geen vertaling van 

moodboard naar 

plattegrond.  

- Geen rekening gehouden 

met behoeftes/wensen 

van hoofdbewoners. 

- Geen nauwkeurige 

plattegrond. 

- Geen volledig gebruik van 

oppervlakte/extra 

opbergmogelijkheden.  

- Er is een minimale 

praktische indeling voor 

het gehele gezin.  

- Matige duidelijkheid 

vertaling moodboard naar 

plattegrond. 

- Matig rekening gehouden 

met behoeftes /wensen 

hoofdbewoners. 

- Redelijk nauwkeurigheid 

van plattegrond. 

- Redelijk duidelijk 

creatieve oplossingen 

oppervlakte. 

- Er is een duidelijk 

praktische indeling voor 

het gehele gezin.  

- Mooi en duidelijke 

vertaling van moodboard 

naar plattegrond. 

- Goed rekening gehouden 

met wensen/behoeften 

hoofdbewoners/kinderen. 

- Duidelijke plattegrond 

slimme indeling. 

- Gekeken naar extra 

toevoegingen keuken 

woonkamer.  

 

Punten: 39 +13 +13 +13  

4. Tuinplan 

 

- Rekening gehouden met 

alle gezinsleden 

- Creatief omgaan met 

oppervlakte 

- Aankleding tuin 

- Creativiteit 

 

- Je ziet geen wensen 

en/of behoeftes van de 

gezinsleden terug in het 

resultaat. 

- Niet creatief omgegaan 

met oppervlakte/ 

mogelijkheden tuin. 

- Niets gedaan aan de tuin. 

 

- Er is een beetje rekening 

gehouden met de 

gezinsleden. 

- Er is voor een gedeelte 

rekening gehouden met 

de tuin. 

- Matige aandacht aan 

aankleding tuin. 

 

- Er is volledig rekening 

gehouden met de 

gezinsleden. 

- Er is duidelijk aandacht 

besteed aan oppervlakte 

tuin en mogelijkheden. 

- Duidelijk gedacht aan 

materiaalkeuze/en extra's 

/beplanting.  

 

Punten: 12 +4 +4 +4  
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5. Duurzaamheid 

 

- Materiaalkeuze binnen & 

buiten 

- Aanvulling zelfvoorziening 

- Hergebruik van 

materialen/meubelen 

- Gebruik van future proof 

materiaal 

- Gebruik van duurzame 

technologie 

- Gebruik van duurzame 

trends 

- Er is geen duurzaam 

materiaal gekozen voor 

zowel binnen als buiten. 

- Geen aanvulling 

zelfvoorziening. 

- Geen hergebruik 

materialen/meubels. 

- Geen gebruik van Future 

proof materialen. 

- Geen gebruik van 

duurzame technologie. 

- Geen gebruik van 

duurzame trends. 

- Duurzaam materiaal is 

afgewisseld met niet-

duurzaam materiaal. 

- Matige aandacht voor 

zelfvoorziening. 

- Matig gebruik van 

hergebruik 

materialen/meubels. 

- Beperkt gebruik van 

future proof materiaal. 

- Beperkt gebruik van 

duurzame technologie. 

- Beperkt gebruik van 

duurzame trends. 

- Er is bijna volledig 

gekozen voor duurzaam 

materiaal. 

- Extra aanvulling voor 

zelfvoorziening. 

- Alles wat nog hergebruikt 

kon worden materiaal 

/meubels gebruikt. 

- Creatief gebruik gemaakt 

van future proof 

materiaal. 

- Creatief gebruik gemaakt 

van duurzame 

technologie. 

- Gebruik gemaakt van 

duurzame trends.  

 

Punten: 13 +4,33 +4,33 +4,33  

     

     

 

Totaal aantal punten = 100 

Totaal aantal behaalde punten: 

Eindbeoordeling: 


