
Dinsdag 3 maart 2020  kick-off eind opdracht 

Vandaag zal de kick-off van de eind opdracht van het educatieve programma Material Journalism 2020 
plaatsvinden. Vandaag zal in het teken staan van ontwerpen. Het dagprogramma gaat als volgt:

10.00u aankomst met koffie en thee
10.15u uitleg eind opdracht 
10.30u aanvang opdracht, schetsen 
12.00u reflectie in de groep, keuze van ontwerp 
12.30u biologische lunch
13.00u vervolg opdracht, samples 
15.00u reflectie in de groep met koffie en thee 
15.45u einde programma 

Opdracht 3 maart
Kies een project partner, want voor de laatste opdracht zullen jullie werken in tweetallen. Jullie gaan een 
kledingstuk (jas, jurk, broek, ect..) of  een textiel object (wandkleed, collectie kussens, kleed, 
ect..) ontwerpen. Het is de bedoeling dat jullie twee van de technieken die jullie de vorige sessies geleerd 
hebben op een verrassende manier gaan toepassen in jullie ontwerp. Jullie kunnen kiezen uit de volgende 
technieken:

- Spinnen
- Weven
- Vilten/naald vilten
- Mouleren/’shapen’
- Kaarden 
- Vlechten/knopen 
- Natuurlijk verven 
- Recyclen van textiel of  kleding

De eerste helft van de dag schetsen/beschrijven jullie drie versies voor een ontwerp. Zorg dat jullie genoeg 
variatie hebben tussen de ontwerpen. Probeer jezelf  uit te dagen, dan ontstaan er nieuwe en originele ideeën.
Vlak voor de pauze kiezen jullie samen met de groep de beste uit om verder uit te werken. 

De tweede helft van de dag, na de lunch beginnen jullie met het maken van de samples die de twee 
technieken of  materialen combineren. In deze stap van de opdracht kunnen jullie testen/experimenteren of  het 
ontwerp ook echt zal werken. Zorg dat jullie het denk en ontwerp proces inzichtelijk wordt. Dit zal gebeuren 
door tussendoor noties en schetsen te maken. Aan het einde van de dag kijken we met de hele groep naar de 
resultaten. Het resultaat zal een moodboard, schetsen en antwoorden op een aantal vragen zijn. 

Aan het einde van de dag zal elk tweetal de antwoorden weten op de volgende vragen:

Wat zal de planning zijn van de laatste 4 sessies? Ontwerp, productie, afwerking en exposeren van jullie ontwerp. 
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Welke materialen, tools, pigmenten, ect. zullen jullie nodig hebben op jullie ontwerp uit te werken (geef  aan het 
team van Studio Claudy Jongstra b.v. aan wat de studio voor jullie kan betekenen)?

Hoe zullen jullie het proces vastleggen voor social media en de expositie van 22 t/m 28 juni ? Hier volgen een 
aantal voorbeelden:

- Fotografie 
- Logboek
- Animatie
- Filmpjes 
- Schetsen 

Beoordeling van de opdracht

- Kwaliteit, eigenheid en originaliteit
Zijn de twee textiel technieken op een verrassende manier gecombineerd? Is je concept helder verbeeldt in je 
moodboard? Heb je een origineel ontwerp gemaakt? 

- Samenhang concept/ontwerp
Heb je rekening gehouden met de oorsprong van de materialen. Heb je duurzame keuzes gemaakt? Is het 
concept terug te zien in je ontwerpen? Zo niet, kan  je ontwerpkeuzes uitleggen?

- Onderzoek en experiment 
Heb je veel verschillende ideeën onderzocht met je schetsen? Heb je geëxperimenteerd met materiaal, kleur en 
vorm? 

- Presentatie en vastlegging van het ontwerp proces. 
Heb je aandacht besteed aan de presentatie van je werk? Kan je aan de hand van je concept uitleggen welke 
keuzes je hebt gemaakt in je ontwerpproces? Kan je aangeven wat je lastig vindt en wat je goed af  gaat? Heb je 
het werkproces goed en nauwkeurig vastgelegd?

- Inzet in de les
Heb je de lestijd goed gebruikt? Vraag je uit jezelf  om hulp als je vastloopt? Heb je de planning goed 
bijgehouden? Heb je goed gecommuniceerd en samengewerkt met je project partner? Waren de taken eerlijk 
verdeeld? 


