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1Uitleg productiemethoden / Onderzoeken            

van  een gebruiksvoorwerp. 
2Uitleg ontwerpmethode en starten met de 

ontwerpopdracht / uitwerken van het 
ontwerp. 

3Verder met het uitwerken van het ontwerp. 
4Laatste hand leggen aan de uitwerking van  

het ontwerp/ presentatie van het resultaat. 
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 Productie en Onderzoeken 
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 Ontwerpen is het bedenken van een nieuw 
product. 

 Daar valt ook onder: het verbeteren van een 
bestaand product. 

 Een product moet (kunnen) worden gemaakt. 
 Als je gaat ontwerpen moet je weten hoe het 

product gemaakt gaat worden. 
 Als je gaat ontwerpen moet je dus kennis 

hebben van Productie Methodes. 
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 Handmatig: je levert zelf de energie en de      
informatie. 
 

 Machinaal: een machine levert de energie, en 
jij levert de informatie. 
 

 Geautomatiseerd: de automaat levert de 
energie en de informatie.  

    (De Ontwerper stopt de informatie in de automaat) 
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Op deze plek komt opdr. 1 (15 min.), waarbij ook massaproductie, handmatige 
productie en automatische productie aan bod komen. 



 
Handmatig: kleine aantallen.        

 
Duur! 

 
Automatisch: grote aantallen.  

 
Goedkoop! 
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Op deze plaats komt opdr. 1 (20 min), waarbij massaproductie, handmatige 
productie, automatische productie ook aan bod komen. 

Presenter
Presentation Notes
Op deze plaats komt opdracht 1 ‘Wat is kunst, wat is ambacht en waarom’, waarbij massaproductie, handmatige productie, automatische productie ook aan bod komen.
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Wat is kunst, wat is ambacht en waarom? 
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Presenter
Presentation Notes
Lamp van Tiffany (Art nouveau); Gaudi; taart; de stijl; Gaudi; kast; ring van Georges Fouquet (Art nouveau); servies van Meret Oppenheim (surrealisme); 
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Gaudi 
Georges Fouquet 

Rietveld 

Meret Oppenheim 

Juicer design 
Taart vd bakker 

Ikea  

Kast vd kringloop 
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 In leerjaar 1 en 2 heb je in het Technolab 
geleerd om een product te maken. Je hebt 
gewerkt met materialen, gereedschappen en 
machines. Deze manier van werken gebruik je als je één 
voorwerp, of een klein aantal voorwerpen wilt maken. 
 

 We gaan nu kijken naar een aantal manieren 
om machines en automaten in te zetten voor 
(moderne) Productie Methodes.  Deze methodes 
gebruik je als je grote aantallen van een product wilt maken. 
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 Keramiek :    http://www.youtube.com/watch?v=Tze-uOVPbkQ 

 
 

 Vacuümvormen:   http://www.youtube.com/watch?v=E_h8wwjhDec     http://crclarke.co.uk/Products/VacuumImg/moulds.htm 

 
 

 Extruderen:    http://www.youtube.com/watch?v=Ct34UCjOr-c     http://www.youtube.com/watch?v=YEa_c3wXKZE 

 
 

 Spuitgieten:     http://www.youtube.com/watch?v=azsNpqW4J1s&NR=1     http://www.youtube.com/watch?v=oOvwH5xqehw  

                                                                                       http://www.crclarke.co.uk/Products/flash/injection%20Moulding.swf 
 

 Extrusieblazen:    http://www.mts-france.com/gb/extrusion_animation01.htm 

 
 

 Lasersnijden:    http://www.youtube.com/watch?v=lZNwbEXKSVs 

 
 

 3D-Printen:    http://www.3dprinting.nl/  
 
 

 Sinteren :    http://www.youtube.com/watch?v=1Mjsi2F2MrY&feature=PlayList&p=097464FC2F0C47BE&playnext=1&playnext_from=PL&index=19 

 
 

 Dieptrekken :   http://www.youtube.com/watch?v=72Rg83YYwiU 

 
 

 
Dominicus College Universum Leerjaar 3 

http://www.youtube.com/watch?v=Tze-uOVPbkQ�
http://www.youtube.com/watch?v=E_h8wwjhDec�
http://crclarke.co.uk/Products/VacuumImg/moulds.htm�
http://www.youtube.com/watch?v=Ct34UCjOr-c�
http://www.youtube.com/watch?v=YEa_c3wXKZE�
http://www.youtube.com/watch?v=azsNpqW4J1s&NR=1�
http://www.youtube.com/watch?v=oOvwH5xqehw�
http://www.crclarke.co.uk/Products/flash/injection Moulding.swf�
http://www.crclarke.co.uk/Products/flash/injection Moulding.swf�
http://www.mts-france.com/gb/extrusion_animation01.htm�
http://www.mts-france.com/gb/extrusion_animation01.htm�
http://www.mts-france.com/gb/extrusion_animation01.htm�
http://www.youtube.com/watch?v=lZNwbEXKSVs�
http://www.3dprinting.nl/�
http://www.youtube.com/watch?v=1Mjsi2F2MrY&feature=PlayList&p=097464FC2F0C47BE&playnext=1&playnext_from=PL&index=19�
http://www.youtube.com/watch?v=72Rg83YYwiU�


 
 Vacuümvormen. 

 
 Extruderen. 

 
 Spuitgieten.  

 
 

 Mallen en Aanslagen. 
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 Je krijgt nu, per groep, een bak met een 
aantal genummerde voorwerpen en een 
uitwerkingsformulier. 

 
 Vul nummer en naam in van het voorwerp en 

de manier waarop je denkt dat het is 
gemaakt. 

   (motiveer kort je keuze) 
 
 Groepjes vertellen elkaar hun bevindingen. 
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Naam 
voorwerp 

Nr.  Productie 
methode  

Motivatie  
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Opdr. 2 (10 min), waarbij producten worden onderzocht die buiten de kaders staan 
op het gebied van vorm, functie, materiaal, kleur, en 
vaardigheden/productiemethoden.  
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-Vorm 
-Materiaal 
-Functie 
-Kleur 
-Vaardigheden 
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Onderzoeken is 
“Omgekeerd Ontwerpen” 
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 Een product onderzoeken is 
“Omgekeerd Ontwerpen”. 
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Ontwerpcyclus 



 Wat is de functie van het voorwerp?  Zijn er deelfuncties? Welke? 
 Hoe werkt het? 
 Geef de onderdelen een nummer en een naam, waarvoor dienen de onderdelen, 

hoe worden de onderdelen geproduceerd? 
 Met welke verbindingssoort zijn de onderdelen aan elkaar bevestigd en welke 

eigenschap heeft die verbinding? (zie tabellen: verbindingen) 
 Wat kun je zeggen over vorm en functie? 
 Is er een hefboom? Of meerdere? Leg uit. (zie tabel hefbomen) 
 Zijn er bewegingsoverbrengingen? Welke?  (zie tabel: bewegingsoverbrengingen) 
 Is er opslag en/of transport van energie? Hoe? 
 Wat zorgt voor de aandrijving? Hoe wordt de energie geleverd? 
 Welke informatie is er bij het product mee geleverd. Hoe? 
 

 
                    Gezien de beschikbare tijd kun je niet overal heel diep op ingaan, daarom            
                    mag  je,  bijvoorbeeld  de  werking  van  een stuk elektronica beschouwen  
                    als  “Black Box”           (Bij een ingewikkeld voorwerp, meerdere  “black box”en mogelijk.) 
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In plaats van het eerste deel van deze pagina komen opdrachten 3 en 4 (40 min), 
waarbij functie, vaardigheden, kleur, vorm en materiaal kritisch benaderd worden. 
Deze opdrachten zijn een opmaat naar het uiteindelijke ontwerpen  



Benoem de functie van een paperclip.  
Noem 3 eigenschappen van een paperclip. 
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1. Ontwerp een paperclip met de aangegeven 
functie, maar waarbij slechts 1 van de 
genoemde eigenschappen gebruikt mag 
worden. 
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2. Maak een voorwerp met de opgeschreven 
eigenschappen van de paperclip, maar wat 
niet langer de functie van een paperclip 
draagt. 
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 Masterclass 
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