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1. Inleiding 
 
Hallo dames en heren, ik ben Manon Wischmann ik ben 18 jaar oud. Ik 
ben bezig met de opleiding Interieur en Vormgeving, leerjaar 3 op het 
Citaverde College in Maastricht. 
 
Ik ben bezig met de Proeve van Bekwaamheid. Er zijn twee 
klantgespreken, een workshop en aan het einde heb je een CGI. Dat is 
een Criterium Gericht Interview. Daar word van alles gevraagd over je 
opdracht. Je werkt eigenlijk een opdracht uit voor een klant.  
 
Je begint met het eerste klantengesprek. Daar vraag je van alles aan de 
klant. Wat voor een wensen ze hebben, waar je rekening mee moet 
houden. Als je klaar bent met het gesprek heb je een andere halve week 
om 25 schetsen te maken, een moodboard en workshop te bedenken.  
 
Bij het tweede klanten gesprek presenteer je 4 ideeën met hulp van 
presentatieontwerpen en schetsen. Daar kiest de klant er dan 1 uit. 
Tevens presenteer je je workshop. Het kan dan zijn dat de klant aan geeft 
dat hij misschien nog wat extra wilt. Als dat gesprek klaar is heb je nog 
20 dagen om je gekozen ontwerp uit te werken. Tussendoor heb je ook 
nog een workshop. Aan het einde van de 20 dagen heb je het Criterium 
Gericht Interview. En aan het einde van het gesprek krijg je te horen of je 
geslaagd bent. 
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2. Opdracht 
 
Hoeve Heihof is een Bed and Breakfast en horeca gelegenheid aan de 
Baneheide 24 in Bocholtz. Hoeve Heihof dateert uit 1704. Het is een 
Limburgse carré boerderij, grotendeels gebouwd uit de Kunrader 
natuursteen. Deze carré boerderij heeft een gezellige binnenplaats met 
zitjes, een ruime parkeergelegenheid (ook voor fietsers) en een speeltuin. 
 
Mijn opdracht is een ontwerp voor de een slaapkamer te maken, rekening 
houden met dat het in de Romeinse stijl moet. Het moet een warme sfeer 
hebben met een WOW effect. Ook Romeinse meubels kunnen hierin niet 
ontbreken. 
 
Voor de opdracht moeten we een 15 schetsen en 4 ontwerp maken, een 
moodboard en een maquette maken. Ook hoort er een kostenbegroting 
bij. Tevens moeten we een workshop geven die een link heeft met de 
opdracht en de Romeinse stijl.  



Proeve van Bekwaamheid 2014           Bed and Breakfest Hoeve Heihof Bocholtz           6 

3. Locatie 
 
Hoeve Heihof gelegen aan de Baneheide 24 6351 JW in Bocholtz. 
 
 
Openingstijden terras, restaurant en ijs: 

Dinsdag t/m Vrijdag  
Van 12.00 tot 17.00 uur  Voor lunch- en dinerkaart  

Van 17.00 tot 20.00 uur  Voor dinerkaart (alleen op reservering) 
 
Op zaterdag en zondag  
Van 12.00 tot 18.00 uur  Voor lunch- en dinerkaart  

Van 18.00 tot 20.00 uur  Voor dinerkaart (alleen op reservering) 
 
Ontbijt is mogelijk op zaterdag en zondag  
Van 10.00 tot 12.00 uur (alleen op reservering) 
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4. Verslag eerste klantgesprek 
 
26 mei 2014, 13.15 uur tot 14.00 uur. 
 
Ik heb voordat ik naar de klant ging de vragen die we moesten stellen 
met Miranda van Hugten doorgesproken en alle documenten met haar 
doorgenomen. 
 
We hebben ons voorgesteld aan de eigenaar van Hoeve Heihof, dhr. Wil 
Huberts, en de 2 assessoren, mevr. Claire Beunen en mevr. Claudia 
Wouters. Hierna heeft dhr. Wil Huberts uitgelegd wat de opdracht is en 
hierop zijn wij doorgaan vragen. Duidelijk was dat het in een slaapkamer 
in de Romeinse stijl moest worden 
 
Uit het gesprek is nog verder gebleken dat ze graag een warme sfeer 
willen hebben en graag een WOW effect willen creëren. Meubels moeten in 
Romeinse stijl, dus kijken of we het in bruikleen krijgen of we replica’s 
kunnen laten maken. De zwakke punten in de ruimten zijn: dat er schuine 
ongelijke wanden zijn en dan de originele steunbalken er nog inzitten. 
Hoeve Heihof is een Rijksmonument, dus je kunt er niet aan verbouwen 
zonder goedkeuring. Dit is ook niet de bedoeling, maar het is wel iets 
waar je rekening mee kan houden. 
 
Verder hebben we te horen gekregen dat we aan de Basisschool Bocholtz 
een workshop moeten geven. Dit is aan groep 6 op 17 juni 2014 van 
13.15 tot 14.45 uur. We moeten een workshop geven in de Romeinse stijl 
en daarbij mogen we alleen droge technieken gebruiken, dus niet verven 
ect. De kosten mogen 5 euro per persoon zijn.  
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5. Programma van Eisen 
 
Ruimtelijke, functionele eisen 
 

• Een slaapkamer in Romeinse sfeer 
• De ruimte moet een warme sfeer hebben. 
• De meubels zijn een bed, een kast, twee nachtkastjes en een 

spiegel 
• De ruimte is 4.30 bij 4.60 meter  

 
Eisen aan type, materiaal, vorm en stijl 
 

• Voorkeuren van de materialen is er niet, als het maar Romeins is.  
• Romeinse meubels. Dit door bruikleen of replica’s maken. 
• WOW effect. 
• Speciale wensen zijn er niet, we mogen onze creativiteit erop los 

laten.  
• Richten op wandafwerking of raamafwerking. 

 
Technische eisen 
 

• Eraan denken dat het een Rijksmonument is.  
• Ongelijke schuine wanden.    

 
Budget 
 

• Geen precies budget, afhankelijk van wat we maken. 
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6. Vooronderzoek naar klant, inspiratiebronnen en workshop 
 
Klant: 
 

• Hoeve Heihof 
• Dateert uit 1704 
• Napoleon heeft hier geslapen 
• Gebouwd uit Kunrader natuursteen 
• Rijksmonument 

 
• Ligt in de gemeente Simpelveld 
• Plaats: Bocholtz 
• In Bocholtz komt steeds meer het Romeins verleden zichtbaar 

 
• Bed And Breakfast 
• Overnachten in twee, drie of vierpersoonsappartementen 
• In totaal 13 slaapkamers en 23 slaapplekken. 

 
• Grote lunch en diner kaart 
• Ze willen zich ook richten op Romeins eten 

 
• Diverse soorten ambachtelijk schepijs 
• Heerlijke ijscoupes 
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Inspiratiebronnen: 
We moeten ons richten op wandafwerking of raamafwerking. Hierbij kies 
ik voor wandafwerking 
 

• Alle wanden waren beschilderd (muurschilderingen) 
• Op de vloeren lagen prachtige mozaïeken 
• Ook de plafonds waren prachtig beschilderd 
• Er was niet veel meubilair 

 
• Een slaapkamer is een: een cubiculum 
• In de slaapzaal stond niet veel meubilair 
• Een eenvoudig bed 
• Bed bestond uit een rechthoekig houten raam, de sponda, 

ondersteund door vier poten 
• Daarop lag een matras, een kussen en daarover dekens. 
• En daaroverheen lag een linnen bedsprei 

 
• Gewone huisverlichting gebruikte men kaarsen en olielampen 
• Romeinse kasten leken sterk op de huidige. Rechthoekige 

constructie, met planken aan de binnenkant 
• Banken werden gezien als zitplekken voor de arme mensen 
• Veel verschillende krukjes teruggevonden. Zoals met armleuning en 

zonder. Maar ook opklapbare krukjes. 
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Workshop: 
 

• Mozaïek 
• Spiegels 
• Papier 
• Schaar  
• Geld 
• Kalender 

 
Ideeën om te doen: 

• Kalender maken 
• Kalender maken op spiegel maken  
• Met papier mozaïeken  
• Met papier mozaïeken op spiegels 
• Met geld mozaïeken 
• Mozaïek en thuis voegen 
• Beschermingsschild maken, waaraan iedereen zijn eigen twist kan 

maken. 
• Zwaard maken 
• Naam in mergel maken 
• Modpoch op hout 
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7. Kleurgebruik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb op internet gezocht welke kleuren de romeinen veel gebruiken. Dit 
is vooral rood, wit en geel. Dit zijn natuurlijke kleurstoffen die gemakkelijk 
te verkrijgen zijn. Deze haalden ze uit planten en gewassen.  
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8. Kleurbetekenis 
 
Rood 
Rood is een zeer krachtige kleur in termen van psychologie. Het wordt 
geassocieerd met hoge energie niveaus en stimulatie. Moed, 
antidepressiviteit, assertiviteit, vastberadenheid vriendelijkheid, warmte 
en sensualiteit is wat rood uitstraalt. Te veel rood kan mensen irriterend, 
ongeduldig tot zelfs kwaad maken.   
 
Het staat veder ook voor: passie, kracht, liefde, energie, vrolijkheid, 
verlangen, risico, agressie, vasthoudendheid, leiderschap, snelheid, 
warmte, romantiek 
 
Geel 
Geel is klaar, vrolijk en stimulerend. Het wordt geassocieerd met het 
intellect en de gedachtenexpressie. Het verbetert de denkcapaciteit, 
oordelen en het nemen van beslissingen.  
 
Verder staat geel ook voor: Licht, intelligentie, logica, samenwerking, 
energie, vrolijkheid, optimisme, duidelijkheid, nieuwsgierigheid, humor, 
optimisme, zomer, hoop 
 
Wit 
Wit is de kleur van het pure licht, het is helder en vrij van smetten. 
 
Wit staat ook voor: Vrede, spiritualiteit, zuiver, maagdelijkheid, onschuld, 
jeugd, winter, koud, duidelijk, steriel, eerlijkheid, veilig, positief, 
innovatief, heilig, positief  
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9. Moodboard object 
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10. Verslag gesprek Heemkundevereniging 
 
30 mei 2014, 18.45 uur tot 21.00 uur. 
 
Ik had gemaild met dhr. en mevr. Armin en Pascalle Hamers. Ze hadden 
meteen gereageerd dat ik ze mocht bellen voor een afspraak. Toen heb ik 
meteen gebeld en mocht ik die avond bij hun thuis komen. 
 
Toen ik bij hun kwam, hadden hun ook al onderzoek gedaan naar het 
onderwerp en ze waren heel enthousiast over de opdracht. Ze zijn me 
gaan vertellen hoe de romeinen leefden, en dit maakte ze me ook 
duidelijk met afbeeldingen. Daarna zijn ze me gaan vertellen hoe de 
romeinen in Bocholtz en Simpelveld leefden, en dit maakte ze me duidelijk 
met afbeeldingen en attributen zoals drinkbekers. Ik heb meer dan 2 uur 
bij die mensen gezeten en het was echt super interessant.  
 
Op het laatste vroegen ze me nog of ik hun in de bronvermelding wou 
zetten en hun het verslag wou sturen voor hun op de site.  
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11. Inspiratiebronnen na gesprek Heemkundevereniging 
 
Wat was er in een Romeinse slaapkamer: 
 

• Bed, met hoog hoofdeinde 
• Dekenkist, met uniek slot 
• Krukjes 
• Kast, met aardewerk, glaswerk en brons 
• Kaarsen, met echte was 
• Wollendeken 
• Sprei 
• Rol, als kussen 
• Houten deuren 
• Raam, maar klein 
• Mythologie aan de muur 
• Gebruik van riet 
• Aan bed dierenvel 
• Spiegel 
• Olielampje als nachtlampje 
• Wol en Linnen 

 
Bocholtz 
Er is in Bocholtz een mannengraf gevonden. 
Villa Vlengeldaal, hier is een deel wand gevonden Spiegeleimotief. 
Hier is verschillende dingen gevonden, oesterschelpen, groen glas. 
 
Simpelveld 
Er is in Simpelveld een vrouwengraf gevonden. 
Meubels en woningen kun je uit de sarcofaag van Simpelveld halen. Hier 
is duidelijk te zien hoe in die tijd het eruit zag. 
 
Kleuren  
(Roest) rood 
Geel  
Wit 
 
Landkaart = Peuteringen kaart 
 
Hypocaustum = verwarming  



Proeve van Bekwaamheid 2014           Bed and Breakfest Hoeve Heihof Bocholtz           17 

 
12. Verslag tweede klantgesprek 
 
4 juni 2014, 13.45 uur tot 14.00 uur. 
 
Ik heb aan Meneer Hubers gevraagd of ik mocht staan. Dit ging 
makkelijker voor mij, zo kon ik de A3 borden goed laten zien. 
 
Toen ben ik mijn onderzoeksfase gaan uitleggen, en daarmee ben ik 
verder gegaan met het uitleggen van mijn ontwerpen. Hij was erg 
enthousiast over mijn ontwerpen, en wou van elk ontwerp wel iets.  
 
Hij wou graag in 1 ontwerp zien: 
 

• Het olielampje/nachtkasje in 1 
• Kleur van de achterwanden waren goed 
• Lijsten op 1 wand  
• Kijken op de vloer wat het beste uitzag  
• De gordijnen 

 
Na het klantgesprek ben ik de kamer nog eens ingegaan om de maten op 
te meten. De maten staan hieronder. 
 
De hoek is 96 cm bij 59 cm  
 
Balk is 182 cm van de muur af, en 24 cm af van de muur waaraan hij aan 
ligt. 
 
De balk is 13 cm bij 13 cm  
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13. Schetsen 
 
Bij mijn schetsen heb ik me vooral gericht op de romeinen die in Bocholtz 
en Simpelveld geleefd hebben. 
 

 
 
Schets 1 
 

 
 
Schets 2 
 
 
  



Proeve van Bekwaamheid 2014           Bed and Breakfest Hoeve Heihof Bocholtz           19 

 
 
Schets 3 
 

 
 
Schets 4 
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Schets 5 
 

 
 
Schets 6 
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Schets 7 
 

 
 
Schets 8 
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Schets 9 
 

 
 
Schets 10 
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Schets 11 
 

 
 
Schets 12 
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Schets 13 
 

 
 
Schets 14 
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Schets 15 
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14. Ontwerpen 
 
Ontwerp 1 
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Ontwerp 2 
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Ontwerp 3 
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Proeve van Bekwaamheid 2014           Bed and Breakfest Hoeve Heihof Bocholtz           34 
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15. Definitief ontwerp 
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16. Workshop 
 
Mozaïeken op een spiegel. 
 
De kinderen gaan een spiegel van 15 x 15 cm met daaromheen een rand 
van 5 cm bekleden met verschillende soorten papier ect. Deze rand is van 
MDF en hierop wordt de spiegel vastgeplakt. 
 
Het papier, vilt, foam ect. wordt vastgeplakt met alleslijm. Dit is 
ongevaarlijk voor de kinderen en plakt alles vast. Als laatste wordt de 
spiegel nog schoongemaakt en mogen de kinderen het meteen mee naar 
huis nemen. 
 
De workshop wordt gehouden op Basisschool Bocholtz. 
 
Basisschool Bocholtz 
Wijngracht 11 
6352 HJ Bocholtz 
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17. Moodboard workshop 
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18. Schetsen workshop 
 
  

Kalender maken, deze hebben ze in de             
Romeinse tijd uitgevonden. De kinderen          
versieren dan iedere maand naar wat hun leuk 
vinden. Het gedeelte met de maandnummers 
krijgen ze dan van mij

Mozaieken op een spiegel met papier, dit op 
een houten plaat waarop de spiegel wordt 
opgeplakt. De kinderen kunnen dan de stukjes 
papier uitknippen en dan opplakken 
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Mozaieken met papier, dit op een ronde houten 
plaat. De kinderen kunnen dan de stukjes papier 
uitknippen en dan opplakken 

Manon 

Mozaieken met nep geld op een pennenbakje, 
die op een houten plaat is bevestigd. De rest 
van de houtenplaat kunnen ze naar hun idee 
versieren.
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Mozaieken met tegels, dit op een houten plaat 
waarop de tegels kunnen worden opgeplakt. De 
kinderen kunnen dan het plankje thuis voegen, 
met het voegsel dat ze erbij krijgen.
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Man
on

Een schild van karton, deze kunnen de kinderen 
helemaal eigen maken met wat zij helemaal 
leuk vinden. Het schild krijgen ze roodgeverft 
van mij, omdat de romeinen altijd een rood 
schild hebben.

M
an
on

Een zwaard van karton, deze kunnen de          
kinderen helemaal eigen maken met wat zij 
helemaal leuk vinden. Het zwaard krijgen ze 
roodgeverft van mij.
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Manon Wischmann
MA43IV

UIt een stukje mergel je naam en je klas krassen. 
Je kan er ook nog bloemetjes ect. bij krassen als 
je genoeg tijd hebt.Januari Februari

Maart

April

Mei

Juni

JuliAugustus

September

Oktober

November

December

Kalender maken op spiegel, deze hebben ze in 
de Romeinse tijd allebei al. De kinderen            
versieren dan iedere maand naar wat hun leuk 
vinden. En plakken het dan op de spiegel.



Proeve van Bekwaamheid 2014           Bed and Breakfest Hoeve Heihof Bocholtz           45 

 
19. Ontwerpen workshop 
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20. Voorbeelden workshop 
 
Bij het maken ben ik er achter gekomen dat de tweede te veel werk is om 
in het uurtje workshop te kunnen doen. Daarom heb ik voor de eerste 
gekozen om met de kinderen te maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 



Proeve van Bekwaamheid 2014           Bed and Breakfest Hoeve Heihof Bocholtz           48 

21. Poster workshop 
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22. Lesbrief workshop 
 
 
 

Mozaïeken op een spiegel! 
 
 
Deze workshop gaan we een spiegel met rand bekleden met verschillende 
soorten papier. Ik ben bezig met mijn proeve (dat is een examen) en wij 
moeten een workshop geven.  
 
 
Stappenplan  
 

1. Je zorgt dat je alle spulletjes van mij hebt gekregen. Als je iets niet 
hebt of het is op. Kan je altijd aan mij nieuw vragen.  
 

2. Zorg dat je ongeveer weet wat je wilt maken. Je kan mij namaken, 
maar het leukste is dat je iets helemaal zelf verzint.  
 

3. Begin in de hoek met plakken. 
 

4. Gebruik verschillende laagjes, zoals met schuim, vilt of papier. 
 

5. Zorg dat je het goed vastplakt. 
 

6. Als je vragen hebt kan je het gewoon 
aan mij vragen. 

 
 
 
 
 
Succes!!  
Ik hoop dat jullie de workshop leuk vinden! 
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23. Presentatie workshop 
 
Deze presentatie heb ik tijdens de workshop 
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24. Evaluatie workshop 
 
17 juni 2014, 13.15 uur tot 14.45 uur. 
 
Ik kwam om kwart voor een aan bij de basisschool en heb ik alles klaar 
gezet. Toen hoorde ik dat ik 8 kinderen kreeg in plaats van 7. Gelukkig 
had ik genoeg spullen mee om 8 kinderen te laten knutselen.  
 
Ze waren al super enthousiast van tevoren dat ze het mee naar huis 
mochten nemen, en heb ik hun verder de opdracht uitgelegd. Plotseling 
moest ik van lokaal verwisselen. Wat ik zelf heel storend vond, want was 
helemaal uit mijn doen. En het lag allemaal niet meer waar het moest 
liggen.  
 
Maar voor de rest ging het wel goed, terwijl ik 3 erg drukke jongens in de 
groep had. Ze werkten allemaal super hard om alles af te krijgen en een 
beetje grapjes maken mag er dan van mij wel bij. Ze waren allemaal ruim 
op tijd klaar en hebben nog alles kunnen opruimen, tafeltjes goed gezet 
en het leukste een groepsfoto gemaakt.  
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25. Foto’s workshop 
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26. Evaluatie enquêtes workshop 
 
Hierbij geef ik even in het kort weer wat per vraag uit de enquête is 
gekomen. De formulieren zijn bij de bijlages bijgevoegd. 
 
Vraag 1: Hoe vond je de workshop? 
Daarbij vulde iedereen heel leuk in. De toelichting hierbij was vooral heel 
erg leuk, gezellig en leuk dat er druiven waren.  
 
Vraag 2: Was mijn uitleg duidelijk? Zo nee, leg uit. 
Daarbij vulde iedereen ja in. Hierbij waren de opmerkingen dat het super 
leuk te doen was en dat het handig was dat er nog een kaart met uitleg 
erbij was.  
 
Vraag 3: Heb je dingen in de workshop gemist? 
Bijna iedereen vulde nee in, behalve 1 persoon die vulde ja in omdat ze 
de muziek gemist heeft. 
 
Vraag 4: Wat vond je het leukste? 
Hier vulde ze allemaal iets anders is van alles tot het eindresultaat, ook de 
spiegel versieren, het maken en het opplakken.  
 
Vraag 5: Zou je het thuis ook maken? 
Hierbij vulde er 5 kinderen ja in en 1 nee. Degene die nee invulde was 
omdat hij thuis geen spiegel heeft om het te doen. Die ja invulde gaven 
als uitleg ik ga het zo vaak maken en dat ze het een leuke opdracht 
vonden. 
 
Vraag 6: Heb je nog opmerkingen/ideeën? 
Veel zeiden nee, dat het zo goed genoeg is. Leuke en leerzame les. De 
enige echte opmerking was dat er muziek bij was.  
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27. Kostenberaming workshop 
 
Bij de workshop heb ik 7 kinderen. Ik heb 5 euro per persoon, dus een 
totaal van 35 euro. Hier ben ik, zoals u ziet, ruim onder gebleven.  
 
Toen ik bij de workshop aan kwam hoorde ik dat ik 8 kinderen kreeg i.p.v. 
7, dus heb ik 40 euro in totaal.  
 
Workshop	   	  	   Prijs	  	   Prijs	  p.p.	  
Spiegels	   	  	   	  €	  9,86	  	   	  €	  1,23	  	  
Hout	   	  	   	  €	  3,89	  	   	  €	  0,56	  	  
Papier	  ect.	   	  	   	  €	  9,90	  	   	  €	  1,41	  	  
Scharen	   	  	   	  €	  2,73	  	   	  €	  0,39	  	  
Lijm	   	  	   	  €	  5,53	  	   	  €	  0,79	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Totaal	   	  	   	  €	  31,91	  	   	  €	  4,38	  	  
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28. Materiaalproeven 
 
Maquette: 
 
Vloer: 
Ik heb dhr. Wil Huberts met het tweede klantgesprek 2 opties voorgelegt 
voor de vloer. Hieronder zie je de twee opties.  

 
Vloer en muren plakken: 
Ik heb als eerste de vloer en de muren beplakt met alleslijm, maar de 
afbeelding wat ik er dan opplakte, werd heel bobbelig. Dus heb ik het met 
spuitlijm geplakt en nu zie je er niets meer van. 
 
Gordijnen: 
Ik had eerst de gordijnen geknipt, en dacht dat ik die niet hoefde te 
stikken omdat ik niet gedacht had dat het zo deed rafelen. Maar toen ik 
het geknipt had zag ik pas dat ik het wel moest stikken. En nou valt het 
bijna niet op dat het gestikt is.  
 
Verven van het foamboard: 
Ik wou de meubeltjes een houtenlook geven, maar als ik een houtlook 
vanuit internet zou printen vind ik het nep uitzien. Dus heb ik op een 
proefstukje uitgeprobeerd of ik het foamboard ook kon verven met 
gewone acrylverf, en dat ging super goed en ziet er ook goed uit.  
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Workshop: 
 
Papier lijmen: 
Ik was bang dat gewone, goedkope alleslijm het papier, stof, vilt ect. niet 
goed vastplakte op de MDF plaat. Dit heb ik uitgetest en dit plakte tot 
mijn verbazing heel erg goed vast. 
 
Spiegel plakken: 
Ik was thuis in de kast aan het kijken of ik iets had om de spiegel op het 
MDF plaat te plakken, en ik had Polimax Original staan. Er stond op de 
verpakking dat dit voor spiegels en hout geschikt was, maar er stond niet 
dat het geschikt was voor een spiegel op hout te plakken. Dus ik heb dit 
uitgetest en dit lukte gewoon. Dus ik heb deze lijm gebruikt om de 
spiegels op te plakken.   
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29. Maquette 
 
Deze maquette is een ontwerp van al mijn 3 ontwerpen bij elkaar. Dhr. 
Wil Huberts vond uit al mijn ontwerpen wel iets leuk, wat ik erna bij 
elkaar heb gezet, en sommige dingen iets veranderd om een geheel te 
krijgen. 
 
Dus uit het tweede klantgesprek heb ik de meubels gekozen, kleuren van 
de muren en vloer. En hieruit is dus de maquette uit ontstaan 
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30. Stappen maquette maken 
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31. Foto’s maquette 
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32. Werkevaluatie maquette 
 
Ik ben begonnen met de vloer op maat te snijden, de eerste keer mislukte 
het dus heb ik het opnieuw gedaan. Hierna ben ik de muren gaan 
uitsnijden, en tot mijn verbazing was het meteen de eerste keer gelukt.  
 
Toen ben ik de muren gaan beplakken, maar met alleslijm kreeg ik 
vlekken dus heb ik het opgeplakt met spuitlijm, en hierna ben ik de muren 
op de vloer gaan plakken. En alles paste gelukkig, en ben ik begonnen 
aan de binnenkant. Toen ben ik begonnen aan de meubeltjes. Alles paste 
behalve de kast was een halve cm te groot, dus heb ik een deel van de 
poortjes afgehaald. En het krukje en de nachtkasjes lukte helemaal niet 
uit fomboard, deze heb ik dus gekleid.  
 
Hierna heb ik de accessoires, zoals de gordijntjes en het laken op het bed 
gemaakt. Dit ging allemaal gelukkig goed en zag er super goed uit. 
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33. Kostenberaming object 
 
Ik heb 2 verschillende verkoopprijzen gemaakt. 1 met goedkope, oude 
meubels van marktplaats. En een met prijzen van nieuwe meubels, oud 
gemaakt. Ook zitten hier op maat gemaakte meubels bij. Op de volgende 
pagina staat ook het manuurtarief en de verkoopprijs. 
 
Object   Aantal Prijs 

 Bed    2  € 1.000,00  
 Kast   1  € 500,00  
 Nachtkasjes   2  € 100,00  
 Krukjes   2  € 25,00  
 Dekenkist   1  € 125,00  
 Deuren   3  € 360,00  
 Houtwerk      € 9,60  
 Behang       € 83,00  
 Verf      € 27,95  
 Accessoires      € 200,00  
 Vloer      € 750,00  
 Onverzien 10%      € 243,50  
         
 Totaal      € 3.424,05  
 

     
     Object   Aantal Prijs 

 Romeins bed   2  € 2.987,42  
 Matras   1  € 600,00  
 Lattenbodem   2  € 600,00  
 Kast   1  € 900,00  
 Nachtkasjes   2  € 800,00  
 Krukjes   2  € 75,00  
 Dekenkist   1  € 300,00  
 Deuren   3  € 600,00  
 Houtwerk      € 100,00  
 Behang       € 361,57  
 Verf      € 116,80  
 Accessoires      € 200,00  
 Vloer      € 1.830,00  
 Onverzien 10%      € 594,00  
         
 Totaal      € 10.064,79  
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Manuurtarief         
Schilder   € 8 per m2 43 m2  € 344,00  
Tegelzetter   € 26 per m2 25 m2  € 650,00  
Klusjesman   € 35 per uur 8 uur  € 280,00  
          
Totaal        € 1.274,00  
 
Verkoopprijs      
Kostenberaming 1    € 3.424,05  
Manuur    € 1.274,00  
Totaal    € 4.698,05  
      
Verkoopprijs      
Kostenberaming 2    € 10.064,79  
Manuur    € 1.274,00  
Totaal    € 11.338,79  
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34. Planning 
 

  

Maandag 26-mei 
Klantgesprek 1, en het uitwerken 
klantgesprek met programma van eisen 

Dinsdag 27-mei 
Inleiding, opdracht, locatie uittypen en 
beginnen aan vooronderzoek klant 

Woensdag 28-mei 

Verder met vooronderzoek klant, en 
beginnen aan inspiratiebronnen en 
workshop. Hierna maken moodboard 
object en workshop 

Donderdag 29-mei Maken 15 schetsen voor object 
Vrijdag 30-mei Maken 10 schetsen voor workshop 
Zondag 01-jun Beginnen aan de 4 ontwerpen 
Maandag 02-jun 4 ontwerpen uitwerken in Sketchup 

Dinsdag 03-jun 
Deze opplakken op foamboard. De rest 
van de tijd is uitlooptijd 

Woensdag 04-jun 
Klantgesprek 2, uitwerken klantgesprek 
2 

Donderdag 05-jun 
Presentatieontwerp uitvoeren op schaal 
in Sketchup 

Vrijdag 06-jun 
Communicatiemiddelen maken voor 
workshop 

Zondag 08-jun Materiaalproeven maken voor workshop 
Maandag 09-jun Uitvoeren object 
Dinsdag 10-jun Uitvoeren object 
Woensdag 11-jun Uitvoeren object 
Donderdag 12-jun Uitvoeren object 
Vrijdag 13-jun Uitvoeren object 
Zaterdag 14-jun Uitvoeren object 
Zondag 15-jun Uitvoeren object 
Maandag 16-jun Voorbereiden workshop 
Dinsdag 17-jun Workshop 
Woensdag 18-jun Nacalculatie workshop 
Donderdag 19-jun Verkoopprijs vaststellen 
Vrijdag 20-jun Uitprinten verslag bij QS graphics 
Zondag 22-jun Puntjes op de i bij object 
Maandag 23-jun Inleveren object 
Dinsdag 24-jun CGI 
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35. Logboek 
 
Datum  Tijd Wat heb ik gedaan? 
      

21-mei 12:30 tot 13:15 uur 
Voorbereiding klantgesprek samen 
met Miranda van Hugten 

      
26-mei 13:15 tot 14:00 uur Klantgesprek 

  18:00 tot 18:15 uur 

Verslag eerste klantgesprek en 
aantekeningen van tijdens het 
gesprek uitgetypt 

  18:15 tot 18:30 uur Programma van Eisen gemaakt 
  18:30 tot 18:45 uur Inleiding verslag gemaakt 

  18:45 tot 19:30 uur  
Begonnen met vooronderzoek naar 
de klant 

      
27-mei 10:30 tot 11:00 uur Opdracht uitgetypt 

  12:00 tot 12:15 uur Locatie uitgetypt 

  12:30 tot 12:45 uur 
Dhr. Wil Huberts gemaild voor maten 
van de muren 

  12:45 tot 14:00 uur 

Verder aan vooronderzoek naar de 
klant en begonnen aan 
vooronderzoek naar de 
inspiratiebronnen 

  19:30 tot 19:45 uur 
Gemaild naar het Thermen museum 
en Heemkundeverenining Simpelveld 

      

28-mei 9:30 tot 10:00 uur 
Verder aan vooronderzoek naar de 
inspiratiebronnen 

  10:00 tot 11:00 uur  
Vooronderzoek naar workshop 
gedaan 

  11:00 tot 11:30 uur Kleuronderzoek gedaan 
  12:30 tot 13:00 uur Collage object gemaakt 
  13:30 tot 14:15 uur Collage workshop gemaakt 

  14:15 tot 14:30 uur 
Mail gestuurd voor replica romeins 
bed te laten maken 

      
29-mei 14:00 tot 14:15 uur Mails uitgewerkt 

  14:30 tot 15:15 uur Schetsen uitgeschreven op papier 

  15:45 tot 16:15 uur 
Lege schets in sketchup gemaakt, om 
vanuit daar steeds te werken 

  18:00 tot 19:15 uur 5 schetsen object gemaakt 
      

30-mei 11:00 tot 11:15 uur 

Mail uitgewerkt Heemkunde 
vereniging en ze ook gebeld voor 
afspraak 
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  11:15 tot 13:45 uur 10 schetsen voor het object gemaakt 
  14:00 tot 14:15 uur Schetsen in Illustrator gezet 
  14:30 tot 15:15 uur 4 schetsen workshop gemaakt 

	  	   15:15 tot 15:30 uur 
Vragen bedacht voor gesprek met 
Heemkunde  

	  	   18:45 tot 21:00 uur 
Gesprek met Heemkunde vereniging 
Simpelveld 

	  	   	  	   	  	  
31-mei 14:15 tot 14:30 uur 7 nieuwe schetsen uitgeschreven 

  15:00 tot 17:30 uur Schetsen opnieuw gemaakt 

  18:30 tot 21:00 uur 
Schetsen workshop afgemaakt in 
Illustrator 

      
01-jun 9:30 tot 10:30 uur Tekst bij schetsen workshop gezet 

  11:00 tot 14:00 uur Lege basis van het ontwerp gemaakt 
      

02-jun 8:30 tot 13:30 uur Ontwerpen object gemaakt 

  13:30 tot 14:15 uur 
Afbeeldingen van ontwerpen 
gemaakt, deze in illustrator gezet 

  17:00 tot 17:45 uur Ontwerpen workshop gemaakt  
  17:45 tot 18:30 uur Moodboard workshop aangepast 
      

03-jun 8:30 tot 9:00 uur Moodboard object aangepast 
  9:00 tot 10:00 uur Zaken opgezocht voor klantgesprek 2 

  16:00 tot 19:00 uur 
Kostenbegroting gemaakt en alles in 
mapjes gedaan 

  22:00 tot 22:30 uur Alles op foamboard geplakt 
      

04-jun 10:00 tot 10:30 uur  Foam uitgesneden 

  10:30 tot 11:15 uur 
Spullen voor het tweede klantgesprek 
voorbereid en gecontroleerd 

  13:45 tot 14:00 uur Klantgesprek 2 
  15:00 tot 15:15 uur Spullen voor workshop gehaald 

  18:30 tot 20:00 uur 
Wanden voor maquette klaar 
gemaakt om uitgeprint te worden 

      

05-jun 14:30 tot 15:45 uur 

Gesprekken uitgetypt van het 
klantgesprek en Heemkunde 
vereniging 

  15:45 tot 16:00 uur Emails bijgevoegd 

  16:00 tot 16:30 uur 

Nieuw ontwerp gemaakt, vanuit de 
aanpassingen vanuit het 
klantgesprek 

  16:30 tot 17:00 uur 
Nieuw ontwerp afbeeldingen van 
gemaakt en bijgevoegd 
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06-jun 14:30 tot 16:00 uur 
Promotiemateriaal gemaakt, Poster 
en lesbrief 

  18:00 tot 19:00 uur 
Materiaalproef/ voorbeeld workshop 
gemaakt 

      

08-jun 11:15 tot 11:45 uur 
2 Materiaalproeve gemaakt m.b.t. de 
vloer 

  11:45 tot 12:15 uur Workshop uitgetypt 
      

10-jun 9:30 tot 10:30 uur 
Vloer maquette berekent, 
uitgetekend en uitgesneden 

  10:30 tot 11:30 uur Muren berekend en uitgetekend 
      

11-jun 15:00 tot 16:30 uur 
Muren uitgesneden en met de kleur 
beplakt 

  17:30 tot 18:15 uur Schilderijtjes gemaakt 
  18:15 tot 18:30 uur Schilderijtjes geplakt op de wanden 

  19:30 tot 21:30 uur 
Plankjes voor workshop afgetekend, 
gezaagd en de spiegels erop geplakt 

      

12-jun 16:00 tot 19:00 uur 
Meubels maquette gemaakt en 
geverfd 

  20:00 tot 20:15 uur Vloer geplakt 

  20:15 tot 20:30 uur 
Zijkanten muren geplakt en 
gesneden 

      
14-jun 18:30 tot 21:00 uur Verslag doorgewerkt 

      
15-jun 12:00 tot 13:15 uur Nachtkasjes gemaakt 

  13:15 tot 14:30 uur Maquette in elkaar gezet 
      

16-jun 8:45 tot 9:00 uur 
Mevrouw Keulen en Van Horssen 
gemaild 

  9:00 tot 9:30 uur  Evaluatieformulier gemaakt 
  9:30 tot 10:00 uur Presentatie workshop gemaakt 
  10:00 tot 10:30 uur Draaiboek workshop gemaakt 

  10:30 tot 11:00 uur 
Hoekjes afgevijld en potlood strepen 
weg gegumd voor plankjes workshop 

  11:15 tot 12:30 uur Voorbeeld workshop gemaakt 

  12:40 tot 12:50 uur 
Van Horssen gebeld i.v.m. offerte 
Romeins bed 

  12:50 tot 13:00 uur  
Kostenbegroting workshop aangepast 
en in verslag gezet 

	  	   13:00 tot 14:30 uur Logboek uitgetypt 
	  	   15:00 tot 15:30 uur Spullen klaar gezet voor de workshop 
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	  	   16:00 tot 16:45 uur Gordijnen genaait 
	  	   18:00 tot 18:30 uur Lesbrief gelamineerd 
      

17-jun 13:15 tot 14:45 uur Workshop 
  15:00 tot 15:15 uur Evaluatie getypt 
  15:15 tot 15:30 uur Foto's workshop bijgevoegd 
  15:30 tot 15:45 uur Kostenbegroting workshop aangepast 
  15:45 tot 16:00 uur Schetsen workshop bijgevoegd 
  18:00 tot 19:00 uur Evaluatie verder uitgetypt 
  19:00 tot 19:15 uur Presentatie bijgevoegd 
      

18-jun 9:30 tot 10:00 uur Maquette uitgetypt 
  10:00 tot 10:15 uur Werkevaluatie maquette uitgetypt 

  10:20 tot 10:30 uur 
Kaart + foto bedrijf toegevoegd aan 
locatie 

  10:30 tot 11:15 uur Materiaalproeve uitgetypt 
  11:15 tot 11:20 uur Hoofdstuk nummering uitgetypt 
  11:20 tot 11:45 uur Voorpagina gemaakt 

  12:30 tot 14:00 uur 

Puntjes op de I van de maquette. 
Gordijntjes opgehangen, nachtkasjes 
geverfd ect. 

  15:15 tot 15:45 uur Foto's maquette bijgevoegd 
  16:00 tot 16:30 uur Stappen maquette bijgevoegd 
      

19-jun 9:45 tot 10:00 uur Offerte van Van Horssen bijgevoegd 
  10:30 tot 10:45 uur Logboek bijgewerkt 
  11:00 tot 12:15 uur Kostenbegroting object gemaakt 
  15:15 tot 16:15 uur Kostenbegroting afgemaakt 
  16:15 tot 16:45 uur Mails en offerte bijgevoegd 
  17:15 tot 17:30 uur Logboek afgemaakt 
  17:30 tot 17:45 uur Inhoudsopgave gemaakt 
  19:00 tot 20:00 uur Verslag afgemaakt 
      

20-jun 15:00 tot 16:00 uur Verslag laten printen 
      

23-jun 10:00 tot 11:00 uur 
Object en verslag naar school 
gebracht 

      
24-jun 11:30 tot 12:15 uur CGI 

	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
Totaal aantal uur: 88,5	  uur	  
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36. Bronvermelding 
 
Informatie: 
 
Heemkundevereniging de Bongard http://www.debongard.nl  
Gemeente Simpelveld http://www.simpelveld.nl  
Google https://www.google.nl/  
 
 
Foto’s: 
 
Heemkundevereniging de Bongard http://www.debongard.nl  
Google afbeeldingen https://www.google.nl/  
Eigen foto’s 
 
 
Offertes: 
 
QS graphics http://qs.nl  
Van Horssen  
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37. Nawoord 
 

Ik vond het vier leerzame, maar vooral vier zware weken. Sommige 
dingen hadden we nog nooit gedaan, en sommige dingen al super vaak 
gedaan. Normaal kreeg je de opdracht op papier, maar nu moest je alles 
zelf vragen aan de klant. En als je iets was vergeten had je pech, dan kon 
je hem proberen te mailen. Dat was wel moeilijk omdat we dat nog nooit 
hadden gehad. De maquette maken hadden we al een keer gedaan met 
een andere opdracht, dus dat ging wel goed.  

 
Dus al met al vond ik het een super leuke opdracht, en leuk om het hele 
proces mee te maken.  
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38.1 Bijlage 
 
Mailcontact met Wil Hubers 
Omdat we de hoogte van de kamer niet wisten, heb ik Dhr. Wil Hubers 
gemaild vanuit ons allemaal. Zie hieronder de mail. 
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38.2 Bijlage 
 
Mailcontact met timmerbedrijven 
Omdat ik een echt Romeins bed wil laten namaken heb ik 
aannemersbedrijven aangeschreven, om een aanvraag van offerte. Zie 
hieronder de mail. 
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38.3 Bijlage 
 
Mailcontact met Heemkundevereniging 
Om meer informatie te winnen, heb ik de Heemkundevereniging in 
Simpelveld aangeschreven. Met hun heb ik mailcontact gehad, en ik ga op 
vrijdag 30 mei 2014 om 19.00 uur langs om vragen te stellen. 
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38.4 Bijlage 
 
Mailcontact met mevr. Keulen 
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38.5 Bijlage 
 
Offerte fotobehang 
Ik heb mondeling met QS graphics afgesproken dat ze me een offerte 
zouden maken. Deze hebben ze me ook gemaild. 

Pagina 1
Offertenr. VF14-1823

12-06-14

Afleveradres : 

6135 LE Sittard
t.a.v. manin Wischmann
Manon Wischmann 

Sittard,

Geachte mevrouw Wischmann,

Naar aanleiding van uw offerte aanvraag hebben wij het genoegen u geheel vrijblijvend
een aanbieding te doen voor het vervaardigen van het volgende:

Object: Behang
Aantal originelen: 1 (door u digitaal aan te leveren als PDF file inclusief print-out)
Formaat: 100 x 152 cm (b x h)
Uitvoering: 600 dpi full colour fotoprint
Materiaal: Behang Premium
Afwerking: schoon snijden

Oplage: 4 exemplaren per origineel

Totaalprijs is € 289,82

Levertijd in onderling overleg.

De bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd op het aanleveren van een printklaar PDF-document.
Bij het aanleveren van open documenten brengen wij extra verwerkingstijd in rekening, dit gaat in overleg.

Het origineel wordt door u digitaal volgens onze specificaties aangeleverd (zie bijlage),eventuele conversiekosten kunnen na
overleg in rekening worden gebracht.

Prijsstelling exclusief 21 % B.T.W.
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38.6 Bijlage 
 
Offerte Romeins bed 
Ik heb met Van Horssen via de mail contact gehad. Dat zie je in bijlage 
38.2. 
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38.7 Bijlage 
 
Evaluatieformulier workshop 

Evaluatie

Naam: : 5 5
-
J

1. Hoe vond je de workshop?

Heel leuk
o Leuk
o Neutraal
o Niet zo leuk

Toelichting......3e ........ (1'3 cçx-

2. Was mijn uitleg duidelijk? Zo nee, leg uit.

Ja
o Nee

Toelichting. Uk- co c A

3. Heb je dingen in de workshop gemist?

o Ja
o Nee

..... ...............

4. Wat vond je het leuks?
Toelichting. Cd \ e )
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5. Zou je het thuis ook maken?

o Ja
o Nee

Toelichting. Z c..200 tut,27,9, ........

6. Heb jij nog opmerkingen/ ideeën?

Toelichting: ...

Dankjewel! Manon

,á2
N.

0
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Evaluatie
Naam: DC.,\12.4 ...........M O \ e,1 ........................................

1. Hoe vond je de workshop?

Heel leuk
o Leuk
o Neutraal
o Niet zo leuk

Toelichting .....\"--)e C P S

hek> t \

2. Was mijn uitleg duidelijk? Zo nee, leg uit.

1,z) Ja
o Nee

Toelichting.................................................................................................

3. Heb je dingen in de workshop gemist?

o Ja
o Nee

Toelichting: ................................................................................................

4. Wat vond je het leuks?

Toelichting: .2\\e5 ...................................................................................
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5. Zou je het thuis ook maken?

Ja
o Nee

Toelichting (/\"\-

6. Heb jij nog opmerkingen/ ideeën?

Dankjewel! Manon
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Evaluatie

Naam:

1. Hoe vond je de workshop?

o Heel leuk
o Leuk
o Neutraal
o Niet zo leuk

Toelichting:.12...Q ,k, ........
...... QJ2 191 ..........U 0 0 . r

2. Was mijn uitleg duidelijk? Zo nee, leg uit.

o Ja
o Nee

Toelichting.................................................................................................

3. Heb je dingen in de workshop gemist?

o Ja
o Nee

Toelichting.................................................................................................

4. Wat vond je het leuks?
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5. Zou je het thuis ook maken?

Ja
o Nee

Toelichting.................................................................................................

6. Heb jij nog opmerkingen/ deeën?
. . . . . . . . Kdaax-................. 7 1

Dankjewel! Manon
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Evaluatie
Naam: ....2k-r). Tfl..2 3I s5 a l ,

1. Hoe vond je de workshop?

o Heel leuk
o Leuk
o Neutraal
o Niet zo leuk

2. Was mijn uitleg duidelijk? Zo nee, leg uit.

Ja
o Nee

Toelichting.................................................................................................

3. Heb je dingen in de workshop gemist?

o 3a
,t5 Nee

Toelichting.................................................................................................

4. Wat vond je het leuks?

.................................ua ex-2/1- (y0_4.................
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5. Zou je het thuis ook maken?

0 Ja
0 Nee

Toelichting.................................................................................................

6. Heb jij nog opmerkingen/ ailLigt?

c-596Z- (-)9(.)C\- 02:5 ....

Dankjewel! Manon
(49%orls2 L3Qi-r)es2.)"
%).)512-14qsa)
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Evaluatie

Naam: ..... é4/04 Ptif.:e>"

1. Hoe vond je de workshop?

Heel leuk
o Leuk
o Neutraal
o Niet zo leuk

Toelichting.................................................................................................

2. Was mijn uitleg duidelijk? Zo nee, leg uit.

Ja
o Nee

3. Heb je dingen in de workshop gemist?

o Ja
o Nee

Toelichting: ................................................................................................

4. Wat vond je het leuks?

Toelichting.......fiker ,f>tAIMAd .................................................................
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5. Zou je het thuis ook maken?

Ja
o Nee

Toelichting: ................................................................................................

6. Heb jij nog opmerkingen/ ideeën?

Toelichting: .........44-ts; .....101Athik r t ode. .a ..........................

Dankjewel! Manon
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Evaluatie

Na a m :

1. Hoe vond je de workshop?

o Heel leuk
o Leuk
o Neutraal
o Niet zo leuk

Toelichting.................................................................................................

2. Was mijn uitleg duidelijk? Zo nee, leg uit.

Ja
o Nee

.. -2/ri Lekv14 ......................

3. Heb je dingen in de workshop gemist?

o Ja
o Nee

Toelichting.................................................................................................

4. Wat vond je het leuks?
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5. Zou je het thuis ook maken?

Ja
0 Nee

Toelichting: ...

6. Heb jij nog opmerkingen/ ideeën?

Toelichting: j' 4

Dankjewel! Manon
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Evaluatie

Naam:

1. Hoe vond je de workshop?

O Heel leuk
o Leuk
o Neutraal
o Niet zo leuk

Toelichting:

2. Was mijn uitleg duidelijk? Zo nee, leg uit.

G Ja
o Nee

Toelichting.................................................................................................

3. Heb je dingen in de workshop gemist?

o Ja
O Nee

j2, 91)L

4. Wat vond je het leuks?
Toelichting:.1 (Pak ......................................................
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5. Zou je het thuis ook maken?

o Ja
e Nee L 3

Toelichting.V (01,

6. Heb jij nog opmerkingen/ ideeën?

Toelichting:..7eb ........................................................................................

Dankjewel! Manon

C)!
k



Proeve van Bekwaamheid 2014           Bed and Breakfest Hoeve Heihof Bocholtz           100 

 
  

Evaluatie

Naam:.

1. Hoe vond je de workshop?

K Heel leuk
o Leuk
o Neutraal
o Niet zo leuk

Toelichting. er-'(

2. Was mijn uitleg duidelijk? Zo nee, leg uit.

Ja
o Nee

Toelichting.................................................................................................

3. Heb je dingen in de workshop gemist?

o Ja
(K Nee

Toelichting.................................................................................................

4. Wat vond je het leuks?

Toelichting:
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5. Zou je het thuis ook maken?

Ja
o Nee

(r w A t t -M -w i -2 24 4

6. Heb jij nog opmerkingen/ ideeën?

Toelichting

Dankjewel! Manon
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Manon Wischmann
MA43IV


