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schaaltekenen
plattegronden tekenen
functie vlekkenplan tekenen
schetsen
indelen van ruimtes
zijaanzichten doorsnede tekenen
axonometrieen isometrie tekenen
eéns punt perspectieftekenen
presentatie tekeningen
werken met markers
kennismaking met bouwkunde:
vloeren, wanden, trappen, deuren, haarden
associatief moodboard
basis materiaalplan
basis kleurtheorie Itten
basis keukeninrichting en -techniek
basis badkamerinrichting en -techniek
afwerking vloeren, wanden plafonds
basis meubelplan
basis lichtplan, armaturen collage
klanten intakegesprek
stappenplan
mondeling en visueel presenteren
excursie bouwstijlen na 1900
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1-dag PLATTEGRONDEN TEKENEN EN LEZEN

Vooropleiding Interieurontwerpen 1 en Interieurstyling

3-dagen STIJLENLEER

3-dagen SKETCHUP

de klassieke bouwkunst \ bouwkenmerken verschillende
bouwstijlen \ Johannes Itten: de 7 kleurcontrasten
\ ontwerpers, perioden en toonaangevers

uitleg van de te gebruiken “tools” \ plattegronden tekenen
en tot 3d tekeningen optrekken

3-dagen MOODBOARDING

maken van een offerte voor een lichtontwerp \
doorlopen stappenplan verlichtingsplan \ technische
verlichting en decoratieve verlichting \ moodboardvan
verlichting en armaturen \ lichtbronnen en armaturen \
plan maken \ gastles led-verlichting \
excursie verlichtingsproducent

communiceren door middel van inspirerende beelden
\ verschillende collagevormen \ compositie, vakverdeling,
spanning \ typografie \ identiteit interieurbladen \
persoonlijke kleurkaart
3-dagen KLEURADVISEUR

toepassen van kleur in de ruimte \ beïnvloeding van de
ruimte door middel van kleur \ NCS kleursysteem en Histor
kleurenwaaier \ kleurplan, materiaalplan en meubelplan \
motivatie en presentatie oefeningen \ commerciële
vaardigheden en mondelinge motivatie
3-dagen TEXTIELADVISEUR

het ontstaan grondstoffen en productiemethode \ banen en
kamerhoge stof, lengte en breedte rapporten \ gordijnen
plooien en het voeren van gordijnen \ rails, roeden en
zijlogen, roederail, wave en meer \ blinds opmeten en
voeren van blinds \ behang opmeten en uitrekenen \
vloerbedekking, ondervloeren,
legmethodes en banenplan

CE RTIFICAAT

C E R T I F I C A AT

interieurontwerpen 1

interieurstyling
ZELF BEPALEN WAAR JE BEGINT

3-dagen CURSUS LICHTADVISEUR

3-dagen VERDIEPING IN INTERIEURONTWERPEN

tekenvaardigheden 2-puntsperspectief \ schets maquettes
\ meubelontwerp (vaste inrichtingselementen) \
materiaaltoepassingen \ werken met echte opdrachten
uit de praktijk.
3-dagen BEGELEIDING UITWERKING
EXAMENOPDRACHT

analyseren en bespreken opdracht \ begeleiding en
reflectie \ technische input en feedback \
proef presentaties

EXAMEN

interieurontwerpen 2

