Praktijkopdracht

Tiny house

Moodboard
Naam leerling: __________________ Klas: _______
Inleiding
In de vorige opdracht is er nagedacht over:
- Doelgroep
- Product
- Stijl
Nu ga je het idee omzetten in beeld. Je gaat afbeeldingen verzamelen, analyseren en
samenstellen.

Voorbereiding
Verzamel afbeeldingen uit tijdschriften van:

-

-

Kleuren
Kleuren zeggen iets over het product, de sfeer die je neerzet en wat je wil uitstralen.
Kleuren hebben ook een betekenis. Dus voor je een kleur kiest, zoek je op welke
betekenis de kleur heeft en of het past bij jouw idee.
Materialen
Materialen kunnen van natuurlijke aard zijn, duurzaam, industrieel,………
Stijlen
Wat wil je uitstralen: lieflijk, landelijk, duurzaam of juist stoer? Wat past daarbij?

Uitwerking
Maak een analyse van de afbeeldingen die jullie hebben gekozen. Zijn er overeenkomsten?
Komen bepaalde kleuren, sferen, vormen en/of materialen terug? Ziet je de eerder bedachte
kernwoorden terugkomen? Komen de bestaande en/of blijvende elementen in de afbeeldingen of
materialen terug?
Vraag 1.
Maak een analyse
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Zijn er afbeeldingen of materialen bij die er positief uitspringen? Waarvan je meteen zegt, die
moeten terugkomen in mijn moodboard? Pak die er dan als eerste uit.
Vraag 2.
Welke afbeelding spreekt je het meest aan en waarom?

Tip: probeer hardop te benoemen waarom een bepaalde afbeelding aanspreekt. Door dit hardop
te doen, wordt eerder helder wat aanspreekt.

2. Voordat je de afbeeldingen opplakt leg je ze op een groot vel en ga je kijken
welke compositie het beste past.

3. Plak de afbeeldingen op. Als het verhaal goed is, heb je geen woorden
nodig….

Tips:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat het concept helemaal duidelijk is zodat je weet wat je voor beelden zoekt. Begin
bijvoorbeeld met een mindmap.
Zorg voor voldoende afbeeldingen zodat je genoeg keuze hebt.
Gebruik alleen die beelden die duidelijk zeggen wat je bedoelt. Kies voor de duidelijkste
of meest aansprekende afbeeldingen uit om te gebruiken.
Gebruik in de collage geen teksten of woorden behalve als beeldend element.
Je gebruikt geen logo’s.
Plak je beelden nog niet op, maar schuif net zolang het helemaal naar je zin is.
Kijk vanaf een afstandje naar je moodboard voor je plakt..
Gebruik gewone lijm om je afbeelden te plakken. Voor andere materialen kun je
hobbylijm of houtlijm gebruiken.
Maak waar mogelijk je eigen beelden
Gebruik van internet alleen rechtenvrije afbeeldingen, want bijna alle foto’s op Internet
zijn auteursrechtelijk beschermd.
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Uitvoeren

Lees de stappen voor het maken van het moodboard door en ga daarna aan de slag. Vink de
stap af als je er klaar mee bent.

Vraag eerst toestemming aan je docent voordat je met de uitvoering begint.

Verzamelen en analyse
afteken

1)

Verzamel de afbeeldingen

2)

Maak een analyse en laat
terugkomen in moodboard

Compositie
afteken

3)
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Afronden
afteken

4)

Plak de afbeeldingen

5)

Presenteer je moodboard met
een korte pitch

Vraag 3.
Lever in en laat de beoordeling invullen door je docent.
Moodboard
3 punten

2 punten

1 punt

1. Kleuren

Kleuren passend en in
harmonie met doelgroep.

Enkele kleur(en)
passend.

Kleuren niet passend of in
harmonie.

2. Sfeer

Sfeer is passend bij stijl
en kleurgebruik en
doelgroep.

Kleuren passend of
In harmonie met
doelgroep
Sfeer is min of meer
passend bij stijl, kleur
en doelgroep.

Sfeer is op enkele
punten passend bij stijl,
kleur, doelgroep.

Welke sfeer?

3. Analyse

Een correcte analyse is
gemaakt en komt terug in
moodboard

Een correcte analyse
is gemaakt.

Analyse bevat
onduidelijkheid.

De analyse is onduidelijk of
niet aanwezig.

4. Compositie

De compositie is logisch
geordend en zeer prettig
om naar te kijken.

Compositie is logisch.

Compositie is een
beetje rommelig.

Compositie niet aanwezig.

5. Uitvoering

De uitvoering is zeer
overtuigend, creatief en
passend bij doelgroep.

De uitvoering is
overtuigend en past
bij doelgroep.

De uitvoering is af en
toe overtuigend en min
of meer passend.

De uitvoering is onlogisch en
overtuigd niet.

Totaal aantal punten:
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…………. Punten / 15 x 10 = eindcijfer

0

punten

Cijfer:
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