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Huiswerk les 1, Professioneel Kleurplan 

 

Opdracht 1 

Verzamel zoveel mogelijk Histor strips, neem deze mee tijdens les 1 en 2. 

 
Deze kan je waarschijnlijk nog vinden bij de Karwei, Formido en Praxis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Opdracht 2 

• Neem minimaal 3 tijdschriften mee naar de les waaruit je kan scheuren of knippen. 

• Denk aan mode, eten, groen etc. maar géén interieur. Neem iets mee wat je 

niet zo snel zou kiezen, koop eens een ander tijdschrijft dan normaal. 

• Neem ook lijm, schaar en A3 papier (bijv. blok van de Action) mee. 

• En neem je NCS kleurenwaaier (Histor waaier of de Sigma NCS waaier) mee.
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Opdracht 3 

Voorbereiding eindpresentatie 

 
Wat is het doel? 

 

Je gaat voor de laatste les een kleurplan voor (een klant van) een medecursist maken. Deze 
medecursist doet hetzelfde voor jou of jouw klant.  

De docent zal in de les de koppels samenstellen. 
Op deze manier leer je een complete en duidelijke briefing te maken en je te verdiepen in 
een klant die misschien iets verder van je af staat.  
Je leert je keuzes onderbouwen, je grenzen verleggen en werken met echte stalen. Het doel 
is dat je op een andere manier een kleurenpalet samenstelt en vormgeeft met de kennis die 
je hebt opgedaan tijdens de lessen. 

 
Wat zijn de stappen? 
 
Thuis bereid je de volgende stappen voor vóór de eerste lesdag Professioneel Kleurplan. 

A Een Programma van Eisen en wensen voor je klant/opdrachtgever.   
  (https://nl.wikipedia.org/wiki/Programma_van_eisen) 

Het volgende verwerk je in een programma van eisen: 
• De wensen van de opdrachtgever die belangrijk zijn voor de indeling van de ruimte. 
• Een voorkeur voor de sfeer die de opdrachtgever in het interieur wil. 
• Beschrijf of er elementen zijn die mee moeten of blijven. 
• Omschrijf met steekwoorden en begrippen de wensen van de opdrachtgever (warmte, rust, 

natuurlijk, contrasten etc.). 
• Vraag goed door of omschrijf goed wat de opdrachtgever bedoelt met deze 

kernwoorden, voor de één is rust iets anders dan voor een ander. 
 

B Als je hebt, neem je eigen een lege plattegrond mee (niet een te kleine ruimte 
    kiezen). Deze moet in schaal 1:50, zonder maatlijnen, op A3.  
    Heb je geen plattegrond, geen probleem. De docent heeft een plattegrond die je  
    kunt gebruiken. Deze is op schaal en krijg tijdens de eerste les.     
 
C Oriëntatie van daglicht (om aan te geven op de plattegrond,  
   dit is de noordpijl). 
 
 

 
D Neem een aantal (grote) beelden (geen interieurbeelden) uit tijdschriften mee die    

 de gewenste sfeer, kleuren en materialen visualiseren voor je klant. Deze 
 beelden zijn leidend voor het kleurplan dat wordt uitgewerkt door een medecursist.    
 Je hoeft dus niet al een moodboard te maken voor de eerste les. 
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Werk op je eigen manier, probeer iets uit, je bent hier om te leren, verras jezelf. 
 

Docent Professioneel Kleurenplan, Jelena Brillenburg Wurth
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