
Vakopleiding Interieur ontwerpen fase 2 
    

 
 

1 

Opdracht 1  

Ontwerp je toekomstige ontwerpstudio 

Tijdsduur :  3 weken 

Tijd in de les:  Variabel 

Doel :   Meetvaardigheid 

             Tekenvaardigheid 

             Vlekkenplan 

             Routing 

             Programma van eisen (PVE) 

             Begrip functie en ruimte 

  

 

Kies voor deze eerste opdracht een ruimte in je eigen huis en geef deze een nieuwe bestemming: 

je eigen toekomstige ontwerpstudio. De ruimte kan bijvoorbeeld een lege kamer, zolder of garage 

zijn. Het kan ook een fictieve ruimte zijn, neem dan je slaapkamer of je woonkamer.  Stap voor stap 

maken je je nieuwe interieurontwerp. 

 

Stappenplan 

Stap 1: maak een opmetingstekening.  

Gebruik voor kleinere ruimtes schaal 1:20 en voor grotere ruimtes schaal 1:50. 

Stap 2: stel een programma van eisen (PVE) op voor je ontwerpstudio.  

Omschrijf hierin de functies die je denkt nodig te hebben. 

Stap 3: verwerk dit PVE vervolgens in een vlekkenplan. 

Hierin krijgen alle functies een plek in de ruimte.  

 

Opmerkingen: 

Om de opdracht wat gevarieerder te maken is het ook mogelijk om met een medecursist van 

ontwerpruimte te ruilen. 

De benodigde achtergrondinformatie over de begrippen plattegrond, aanzicht, schaal en 

projectie vind je in Het Interieurboek, pag. 44-51. (zie ook de volgende bladzijden) 
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Achtergrond informatie 

 

De plattegrond en het vlekkenplan 

Voor het maken van een inrichtingsplan is een lege plattegrond nodig. Deze moet je in de meeste 

gevallen zelf opmeten. Maak daartoe eerst een ruwe schets van de op te meten ruime en meet 

met een rolmaat alle maten die je nodig hebt. Schrijf de maten bij de verschillende wanddelen en 

openingen zodat je de plattegrond op schaal kunt uitwerken.  

 

 

 

 

 

 

 

De plattegrond op schaal uitwerken doe je met behulp 

van de Nia schaalliniaal en een geodriehoek. In de 

meeste gevallen past je ruimte goed op een A3 

formaat als je deze opzet in schaal 1:50, kleine ruimtes 

kun je beter tekenen in schaal 1:20. Denk eraan dat je 

genoeg ruimte rondom vrijlaat om de maatvoering 

kwijt te kunnen. 

 

Teken de wanden in hun werkelijke dikte, variërend van 

10 cm voor binnenwanden tot 22 – 30 cm voor 

buitenmuren. De muren kun je zwart of grijs maken om 

duidelijk te maken dat deze massief zijn. Teken de 

ramen en deuren als dunnen lijnen. 

 

 

 

 

 

    

   
 

       opzet in potlood uitwerking in viltstift 

  



Vakopleiding Interieur ontwerpen fase 2 
    

 
 

3 

Een vlekkenplan is een weergave van verschillende functies die plaats hebben in de ruimte, in 

deze opdracht bijvoorbeeld: 

 Een bureau/werktafel 

 Een bespreektafel 

 Een archiefkast 

 Een boeken/documentatiekast 

 Ruimte voor koffieapparaat, koelkastje etc. 

 Ruimte voor printer/kopieerapparaat, papier etc. 

 

Geef in de ruimte ook de belangrijkste looprichtingen(routing) aan. 

Het vlekkenplan zou er zo uit kunnen zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna werk je de vlekken uit. Je vult deze met 

werkelijk meubilair en op schaal. Het zal soms 

nodig zijn om je vlekkenplan aan te passen 

omdat je nog moet oefenen met het tekenen 

op schaal. 

  


