
PROJECTPLAN
DE LAATSTE KOUDE WINTER

De laatste jaren is er veel ophef over de klimaatverandering.  
Wat als het straks steeds warmer wordt in Nederland? Dan veranderen ook onze 

tradities rondom kerst en oud en nieuw, want dan zouden we bewijzen van het 
kerstdiner op het terras kunnen houden.
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2.  VRAAGSTELLING, 
ACHTERGROND EN 
AANLEIDING

Maatschappelijke thema’s spreken mij erg aan. 
En omdat de laatste tijd veel ophef over de 
klimaatverandering leek het mij een mooie kans 
om mijzelf hierin te gaan verdiepen.

Mijn hoofdvraag is:
Wat als we de laatste koude winter hebben?
Een aantal deelvragen die ik daar nu bij heb 
zijn:
- Hoe ziet onze ‘nieuwe’ winter er dan uit?
-  Hoe gaan we dan om met de tradities die we 

nu vieren in de winter? 

Het  idee dat ik nu heb is om een campagne 
op te zetten met een humoristisch tintje en 
dat daardoor de kijker gaat nadenken over het 
serieuze probleem. 

Tot nu toe ben ik veel onderzoek aan 
het doen naar het thema. Ook naar wat 
andere kunstenaars hebben gedaan. Zo 
kwam ik bij Isaac Cordal, doormiddel van 
miniatuur beeldjes laat hij je nadenken over 
maatschappelijke problemen. De komende 
tijd wil ik nog meer onderzoek en veel beeld 
maken.

• Wat heb je nodig om je idee te 
onderzoeken of te testen?
• Waar zie je de uitdaging, of waar heb je 
last van (welk probleem wil je bevragen?) 
• Schets de achtergrond op basis van een 
context, de situatie (waar speelt het?)
• Neem de aanleiding mee in de 
beschrijving: waarom is jouw idee juist nu 
relevant, urgent, en/of waardevol? 

3. DOELSTELLING

Met dit project hoop ik dat mensen gaan 
nadenken over de toekomst en dat ze wat 
meer rekening gaan houden met de natuur, 
want als het zo nog lang doorgaat kan het zijn 
dat bijvoorbeeld onze kinderen nooit meer een 
koude winter zullen krijgen.

4.  OP TE LEVEREN 
RESULTAAT/RESULTATEN 

Ik weet het nog niet 100% zeker. Maar voor 
nu hoop ik dat mijn werk mensen er van 
bewust maakt wat er eventueel over tientale 
jaren kan gaan gebeuren en hoe dat ons leven 
veranderd. 

5. AFBAKENING

Nog niet van toepassing.

6. PROGRAMMA VAN EISEN

Doelgroep: Nederlanders.
Context: Buiten.
Communicatie:  Dat als we zo doorgaan geen 

koude winters meer hebben en 
er veel dingen verdwijnen waar 
we nu waarde aan hechten.

Functionele eisen: Nog niet bekend.
Technische eisen: Nog niet bekend.
Beeldende eisen:  Er moet wel een stukje 

humor inzitten. 

7.  FASERING EN 
PLANNING VAN 
TUSSENRESULTATEN

Voor mezelf heb ik een planning gemaakt na 
aanleiding van de lesbrief heb ik hiervan een 
overzichtelijk schema gemaakt. (Zie volgende 
pagina). In deze planning staat van week tot 
week wat er gedaan moet worden. 

Daarnaast heb ik nog een eigen persoonlijke 
planning waar ik wat meer details in bijhoudt. 



Week 7
Datum 13/02 - 19/02

Programma:
Onderzoeks- en schetsfase
Projectplan

Opdracht:
Het formuleren van een passende 
onderzoeks- en ontwerpvraag. Kiezen 
van een ontwerpmethodiek. Leg dit 
vast in een voorlopig projectplan.

Start een online platform voor je 
beeldende en theoretische proces.

Het onderzoek- en ontwerpdossier. 
Je verzamelt bronnen (beeldend en 
theoretisch) die aansluiten bij de 
themathiek van het project.

Uitkomsten:
-  Een passende onderzoeksvraag 

geformuleerd.
- Projectplan: eerste versie
- Online blog of website opgestart. 

Week 8
Datum 20/02 - 26/02

Programma:
Onderzoeks- en schetsfase
Projectplan versie 2

Opdracht:
Lezen van elkaars projectplan en 
hierop feedback geven.

Drie eigen beeld of ontwerpschetsen 
maken die aansluiten op het 
project, verbind hieraan 3 bronnen 
die je hebben geinspireerd op het 
symposium (met onderbouwing).

Aanscherpen projectplan met 
opgedane inzichten:
-  Wat wil je onderzoeken, ontwerpen, 

maken (context).
- Doelen bepalen.
- Randvoorwaarden bepalen.
- Ambitieniveau bepalen.

Uitkomsten:
-  Projectplan: tweede versie n.a.v. 

feedback medestudent.
-  Drie eigen ontwerpschetsen 

geinspireerd op drie bronnen. En 
benoem hierbij de relatie. 

Week 12
Datum 20/03 - 26-03

Programma:
Onderzoeks- en schetsfase

Opdracht:
Feedback verwerken en 
schetsontwerp aanscherpen. 

Denk na over onderzoeksmethode: 
Hoe krijg je de juiste informatie 
voor je project? Kies een passende 
onderzoeksmethode om je werk te 
verdiepen.

Het onderzoeksverslag verbinden 
aan je beeldende experimenten. Trek 
hieruit conclusies voor de verdere 
uitwerking. 

Uitkomsten:
-  Beeldend schetsontwerp 

presenteren.
-  Proces, onderzoek en definitief 

projectplan zichtbaar maken in je 
online platform.

- Je portfolio is aangevuld.
-  Je heb je georienteerd op de 

beroepspraktijk. 

Week 11
Datum 13/03 - 19/03

Programma:
Onderzoeks- en schetsfase

Opdracht:
Ontwerpen: Breng focus aan 
en gebruik inzichten vanuit de 
workshopweek. Verdiepen in 
beeldend werk. Toets je concept 
buiten de academie.

Opdracht: Doe een experiment vanuit 
een duurzame gedachte.

Vraag feedback op je concept aan een 
extern deskundige. 

Uitkomsten:
-  Contact zoeken met externe 

partijnen passend bij context.
-  Nagedacht over duurzaamheid 

binnen je ontwerp en hier een visie 
op ontwikkeld.

Week 9
Datum 27/02 - 05/03

CARNAVALSWEEK

Week 10
Datum 06/03 - 12/03

WORKSHOPWEEK

OVERZICHT SEMESTER 6 

Week 15
Datum 10/04 - 16/04

Programma:
Verdiepende fase en Ontwerpen

Opdracht:
Hoe krijg je draagvlak voor je ideeën?
Opdracht vanuit kunst en werk:
(Lean canvas method).

Doorontwikkelen van het ontwerp: 
materiaal, kleur, licht, vorm, context, 
gebruiker etc.

Uitkomsten:
-  Je toetst of je ideeën haalbaar zijn 

en je laat zien dat je draagvlak kunt 
creëren door opgedane inzichten uit 
het onderzoek te verbinden aan je 
beeldende werk.

Week 14
Datum 03/04 - 07/04

Programma:
Verdiepende fase en Ontwerpen
SLB: gericht op zelfstandig 
vaardigheden ontwikkelen.

Opdracht:
Hoe kan je zelfstandig inhoudelijke 
verdieping creëren voor je ideeën.
Wat heb je nodig en waar kun je 
dit vinden? (o.a. Lynda.com, open 
source). Kies een cursus.

Je gaat verder met het uitwerken van 
je ontwerp.

Je hebt kennis verworven via een 
online/open source medium en je past 
dit toe in je werk.

Uitkomsten:
-  Je laat zien dat je nieuw verworven 

kennis (technologie en innovatie) 
koppelt aan je project. Je geeft 
hiervan een duidelijk voorbeeld.

Week 18
Datum 01/05 - 07/05

Programma:
Realisatie fase

Opdracht:
Uitvoeren van het product of dienst.

Uitkomsten:
-  Opleveren van test product of dienst.

Week 20
Datum 15/05 - 21/05

Programma:
Evalueren, bijstellen en realiseren

Opdracht:
Realisatie en eindwerk

Uitkomsten:
-  Maken en visualiseren.

Week 21
Datum 22/05 - 28/05

Programma:
Definitieve uitvoering

Uitkomsten:
-  Voorbereiden op eindpresentatie.

Week 22
Datum 29/05 - 04/06

Programma:
Presenteren PREVIEW

Uitkomsten:
-  Presentatie van het eindwerk

Week 19
Datum 08/05 -14/05

Programma:
Test fase
Workshopweek & ecoweek

Opdracht:
Bepalen of je ontwerp antwoord geeft 
op je vraagstelling en aansluit bij de 
doelgroep.

Testen van het product of dienst

Uitkomsten:
-  De communicatie of 

belevingsdoelstelling testen, zodanig 
dat je kunt aantonen dat het werkt.

Week 16
Datum 17/04 - 23/04

Programma:
Voorbereiding op realisatie fase 

Opdracht:
Het bepalen van de vorm van de 
uitwerking. Eventueel contact zoeken 
met externe partijen.

Uitkomsten:
-  Het maken van prototypes, 

schaalmodellen, werktekeningen
- Voorbereidingen voor de uitvoering.

Week 13
Datum 27/03 - 31/03

FORMATIEVE  GESPREKKEN

Week 17
Datum 24/04 - 30/04

ROOSTERVRIJE WEEK

Week 23
Datum 05/06 - 11/06

INTEGRALE BEOORDELING



8. PROCES

Tijd
Elke week kijk ik op het schema wat er gedaan 
moet worden en ik zorg aan het einde van de 
week dat ik reflecteer op de afgelopen week. 
Als er dan nog dingen vergeten zijn neem ik 
deze mee naar de week erna. 

Kwaliteit
Als ik een aantal senarios heb, wil ik deze gaan 
testen op doelgroep en vanuit daar kan ik dan 
beslissen wat wel en niet werkt. 

Organisatie, kennis, taken en 
verantwoordelijkheden
Nog niet bekend.

Communicatie/Informatie/presentatie
Nog niet bekend.

9. RISICOANALYSE

Als ik iets buiten wil gaan doen, moet ik 
rekening houden met het weer. Als het weer 
tegen zit moet ik een noodoplossing hebben of 
ruimte inplannen voor een nieuw moment.


