
Voorbereidende opdracht Trendwatching 
Ter voorbereiding voor de lessen trendwatching kun je al het een en ander gaan verzamelen.  

Zo kom je al een beetje in de juiste sfeer! Je ontvangt ook nog een uitgebreide mail met de 
huiswerkopdracht voor de eerste les.  

1. Verzamel rond de 6 a 10 stuks recent beeld materiaal/plaatjes* uit tijdschriften, boeken, 
(kranten) artikelen enz. enz. dat jou (intuïtief) aanspreekt. Zet in 3-5 woorden op post-its er bij 
waar het over gaat.  

2. Verzamel minimaal 6 kranten-/nieuws artikelen* of berichten van de afgelopen periode die je 
opvielen, aanspraken, of op de een of andere manier je aandacht trokken. Onderstreep of 
high-light 3 tot 5 kernwoorden per artikel die de kern van het artikel aangeven en schrijf deze 
ook op post-its zie je op het artikel plakt.  

*Denk er aan: Het moeten fysieke plaatjes en artikelen zijn. Geen digitale 
bestanden op je laptop. We gaan ze namelijk gebruiken in de les en dat kan niet met 
een beeldscherm :-) 

3. Kies een (interieur) case/opdracht van jezelf, bijvoorbeeld een opdracht waar je wellicht mee 
bezig bent, al hebt gedaan of eventueel een ‘zelfbedachte’ case van je eigen 
huis/ruimte/bedrijf/kantoor, of iemand die je kent. Het mag zakelijk of particulier zijn. Ben je 
nog niet met interieur ontwerpen bezig, neem dan een fictieve opdrachtgever of je eigen huis 
als case.  
De case bestaat uit: 

a. een geschreven briefing met een programma van eisen  (PvE) en wensen: 

i.     de omschrijving van de klant of van het bedrijf: karakter, 
profiel etc. 

ii.     wat is de vraag van de klant? Waarom moet er 
een interieurplan (en de uiteindelijke trendkaart ) worden 
gemaakt? 

                                             iii.     evt voorkeur voor sfeer 

                                             iv.     evt voorkeur voor een kleurpalet 

      v.     werk met steekwoorden en begrippen (b.v. warm, rust, 
natuurlijk, contrasten……..) 

                                             vi.     Evt extra info / input 

b. een collage met 3 drie (grote) sfeerbeelden (geen interieur beelden) uit tijdschriften 
die iets over het bedrijf/jouw case vertellen en die staan voor je klant: kies bij ieder 
plaatje 1 woord. 

c. evt ( hoeft niet!) een plattegrond met of zonder indeling. 
d. je neemt dus geen compleet interieur plan mee. Puur de briefing, evt een plattegrond 

en de collage zoals hierboven beschreven. We gaan bij trendwatching geen interieur 
plan maken maar een trendkaart.  

e. We gaan de cases uitwisselen, dus zorg dat het voor de ander zonder al te veel uitleg 
ook duidelijk is. 

Heel veel plezier en succes met de voorbereidingen.  


