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Examenonderdelen
• D1-K1: Bereidt de artworkopdracht voor

• D1-K1-W1: Ontvangt de opdracht (briefing)

• D1-K1-W2: Verzamelt en verwerkt gegevens en materialen

• D1-K1-W3: Maakt (basis)schetsen

• D1-K2: Maakt artworks productie gereed

• D1-K2-W1: Maakt werktekeningen voor de productie

• D1-K2-W2: Maakt artwork- en/of dessin versies voor 
styletekeningen



Lesopbouw
• 4 modules:

Inspiratie | Experiment | Presentatie | Realisatie

• 12 lesweken/ 24 lessen van 3 uur

• Binnen de 4 modules krijg je verschillende opdrachten 
die je moet aftekenen voordat je verder kunt gaan. 

• Bij afronding van de 4 modules ben je klaar voor het 
proefexamen. 

• Na afronding van het proefexamen kun je meedoen 
aan het examen A&D



Wat leer je in de lessen
• Inspiratie zoeken en verschillende dessins herkennen

• Inspiratie verwerken tot moodboard en ontwerpschetsen

• Verschillende druktechnieken toepassen 

• Verschillende drukprocedés op verschillende textiele 
ondergronden

• Digitaal dessins maken in Illustrator en Photoshop

• Typografie en het maken van artwork en labels

• Dessins toepassen in technische tekeningen en mock-ups

• Presenteren van dessins in stylesheets in Indesign

• Professioneel aanleveren en communicatie klant en 
drukkerijen



Wat is een dessin?
• Repeterend motief

• Bestaat uit 1 of meerdere elementen die zich herhalen

• Rapport is het herhalende deel van een dessin



Block repeat



Block repeat | variaties



Drop repeat | Brick repeat



Strooimotief



Spijkers en Spijkers

• Nederlandse tweelingzussen
• 2000 eigen label Spijkers en Spijkers
• 2010 nieuw Label SIS, ontwerpen voor 

een groter publiek
• Praktisch modern en draagbaar
• Strijden tegen dwingend schoonheidsideaal



Spijkers en Spijkers

• Dutch profiles

https://youtu.be/mHwYIbHp0ig


Opdrachten
• Zoek minimaal 5 dessins in magazines, knip deze uit en plak 

in inspiratieboek. 
Schets de dessins na en herken de repeat 20 minuten

• Eigen dessin maken op papier 15 cm/ 15 cm 30 minuten

• Tas stempelen met eigengemaakte stempels 90 minuten

Huiswerk

• Pinterest bord maken met inspirerende dessins minimaal 
5 blockrepeats, 
5 brick | drop repeats, 
5 strooimotieven
5 overall prints 


