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De opdracht 
 
De directeur van de Johma heeft een nieuw idee: een ‘doe-het-zelf-eiersaladekit’ 
voor in het koelvak. Hij wil graag een leuke verpakking met daarin enkele (in het 
koelvak houdbare) ingrediënten plus een aantrekkelijk etiket met alle nodige 
informatie erop. De mensen moeten hiermee thuis in een handomdraai een lekkere 
verse eiersalade kunnen maken. De eieren moeten ze zelf koken, daarvoor moet een 
kort recept geschreven worden die samen met de ingrediënten in de verpakking 
komt. 
 
Jullie gaan deze eiersaladekit ontwerpen. In totaal ontwerp je dus twee onderdelen: 
1. De verpakking 
2. Het etiket 
(3. Het recept: dit is een opdracht waarmee je bonuspunten kunt verdienen) 
 
Het ontwerp dat als beste wordt beoordeeld zal in 3D worden geprint!!!  
  
1.1 Doel van het project 
Inzicht krijgen in het proces van industrieel ontwerpen en kennis maken met hierop 
aansluitende studierichtingen en beroepen.  
 
1.2 Inhoud van het project 
Je leert te ontwerpen met behulp van een ontwerpcyclus. Je houdt rekening  met de 
vorm en de functie van het product dat je gaat ontwerpen. Je gaat werken met 
ontwerpsoftware in een projectgroep. Je komt in aanraking met studenten van het 
ROC van Twente en het Saxion. Je gaat ontdekken hoe een industrieel proces er 
binnen een bedrijf uitziet. Je krijgt een beter beeld van beroepen binnen dit bedrijf.     
 
1.3 Voorkennis en vaardigheden 
Er wordt vanuit gegaan dat je de basisvaardigheden van MS Word, Powerpoint en 
Paint begrijpt en kunt uitvoeren. Daarnaast ken je de reader ‘projectmatig werken’ en 
kun je de vaardigheden toepassen. Je kunt hem altijd nalezen als dit nodig is! 
 
1.4 Beoordeling 
Het project wordt natuurlijk beoordeeld. Je krijgt drie cijfers. 
1. Een groepscijfer voor het eindresultaat. Dat is gebaseerd op de eisen van het 
project. 
2. Een individueel cijfer. Dat is gebaseerd op jouw aandeel in het project en je 
werkhouding. 
3. Een cijfer voor de presentatie. 
Elk onderdeel telt als een proefwerkcijfer.  
Het gemiddelde van deze drie cijfers is jouw PTA cijfer!!! 
1.5 Planning/tijd 
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De directeur van de Johma verwacht dat het ontwerp van de eiersaladekit over 4 
weken af is. Hij zal aanwezig zijn bij de eindpresentaties en samen met de docent 
jullie ontwerp beoordelen.  
 
Week 1 
Les 1:  
-De opdracht wordt uitgelegd door Remco Rijsenbrij (directeur Johma). 
-De groepjes worden samengesteld.  
-Bedenk 2 tot 4 vragen die je zou willen stellen aan een medewerker van de Johma.  
-Instructie over Tinkercad en samen oefenen met dit ontwerpprogramma. 
Les 2: 
- Op bezoek bij de Johma: het proces bekijken en vragen stellen. 
- Starten met het ontwerpproces (zie week 2)! 
 
Week 2 
Les 1:  
- Studenten van het ROC van Twente en het Saxion stellen zich voor. 
- De ontwerpcriteria lezen en het ontwerpvoorstel maken. De studenten kunnen je 
hierbij helpen!  
- Ontwerpvoorstel laten goedkeuren door de docent. 
- Ontwerp uitwerken met de ontwerpsoftware (Tinkercad, MS Word, Paint).  
Les 2:  
- Ontwerp uitwerken met de ontwerpsoftware. De studenten kunnen je hierbij 
helpen! 
 
Week 3 
Les 1: 
- Ontwerp verder uitwerken met de ontwerpsoftware. Denk ook aan het recept!   
Les 2: 
- Ontwerp testen en digitaal inleveren bij docent.  
 
Week 4 
Les 1: 
- PowerPoint presentatie maken.  
Les 2:  
- PowerPoint presentatie afronden. 
- TalentTool invullen en bespreken met de projectgroep.     
 
Week 5 
Les 1: 
- Presenteren aan de klas en aan Remco Rijsenbrij (directeur Johma). 
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Week 1 Start van het project 
 
Je hebt net kunnen zien wat er allemaal komt kijken bij het maken van een eiersalade. De volgende 
les krijgt iedere projectgroep een rondleiding bij de Johma. 
 
Bedenk nu samen vier vragen die je zou willen stellen aan een medewerker van de Johma. Dit 
kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over het proces en de techniek die gebruikt wordt om een salade te 
maken, maar je kan ook vragen stellen over het beroep of de studie die een medewerker gevolgd 
heeft. Waar zou je meer over willen weten?  
 
Print deze bladzijde zodat je tijdens jullie bezoek aan de Johma alle antwoorden kunt opschrijven.  
Vervolgens type je de vragen en antwoorden weer hierop en sla je deze handleiding op in jullie 
werkmap op teletop. 
 
 

 

 

 
 

  

Vraag 1: 
 
 
Antwoord: 

Vraag 2: 
 
 
Antwoord: 

Vraag 3: 
 
 
Antwoord: 

Vraag 4: 
 
 
Antwoord: 
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Week 2 Het ontwerpvoorstel: de verpakking 
 
Print bladzijde 6 en 7 uit! Net als een professionele ontwerper, 
ga je werken volgens de stappen van een ontwerpcyclus .  
 
Stap 1: Het probleem is al bekend, dat is de opdracht van de 
Johma. Jullie moeten hier een eigen invulling aan gaan geven. 
 
Stap 2 en stap 3 ga je deze les uitvoeren. Jullie bedenken 
ideeën voor het ontwerp en schrijven deze op. Je moet hierbij 
rekening houden met de ontwerpcriteria die de directeur stelt. 
Bij de beoordeling van jullie ontwerp wordt hier naar gekeken!!! 
 
De ontwerpcriteria voor de verpakking: 
1. Alle ingrediënten en het recept passen erin. 
2. De verpakking is aantrekkelijk en herkenbaar voor klanten. 
3. Het product kan goed in het koelvak van de winkel geplaatst worden zonder ruimte 
te verliezen. 
4. Het etiket is duidelijk zichtbaar.  

Vul tenminste één idee in per ontwerpcriteria. De studenten kunnen hierbij helpen! 

Hoe kun je Mogelijke uitwerkingen (ideeëntabel)   
A B C D 

1. de verpakking de 
juiste maat geven 
 
 
 

    

2. de verpakking (en 
het product erin) 
aantrekkelijk en 
herkenbaar maken 
 
 
 

    

3. de verpakking 
goed in het koelvak 
laten passen zonder 
ruimte te verliezen 
 
 
 

 
 

   

4. het etiket 
duidelijk zichtbaar 
maken 
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Het ontwerpvoorstel maken en laten goedkeuren door de docent 
 
Maak nu jullie ontwerpvoorstel. Kijk naar de ideeën tabel en schrijf met pen op hoe 
jullie verpakking eruit gaat zien. Maak er ook schetsen en tekeningen bij!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Handtekening docent:………………………………….   
Klaar: zet jullie namen op deze bladzijde en maak er een foto van. Daarna plaats je deze foto in jullie 
werkmap op teletop.  

Tekstvak 

Schetsvak 
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Week 2 Het ontwerpvoorstel: het etiket 
Print bladzijde 8 en 9 uit! Net als een professionele ontwerper, 
ga je werken volgens de stappen van een ontwerpcyclus .  
 
Stap 1: Het probleem is al bekend, dat is de opdracht van de 
Johma. Jullie moeten hier een eigen invulling aan gaan geven. 
 
Stap 2 en stap 3 ga je deze les uitvoeren. Jullie bedenken 
ideeën voor het ontwerp en schrijven deze op. Je moet hierbij 
rekening houden met de ontwerpcriteria die de directeur stelt. 
Bij de beoordeling van jullie ontwerp wordt hier naar gekeken!!! 
 
De ontwerpcriteria voor het etiket: 
1. De producent (Johma) is herkenbaar.  
2. Het etiket is aantrekkelijk voor klanten. 
3. Het etiket past goed op de verpakking (het winnende etiket wordt op stickerpapier afgedrukt).  
4. De ingrediënten (zie blz. 10) en één onderdeel van de volgende website staan op het etiket: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/vraag-en-antwoord/wat-moet-er-op-het-etiket-
van-voedingsmiddelen-staan.html. Tip: kijk naar het voorbeeld etiket van de Johma! 

Vul tenminste één idee in per ontwerpcriteria. De studenten kunnen hierbij helpen! 

Het ontwerpvoorstel maken en laten goedkeuren door de docent 

Hoe kun je Mogelijke ideeën (ideeëntabel)   
A B C D 

1 de producent 
herkenbaar maken 
 
 
 

    

2. het etiket 
aantrekkelijk maken 
 
 
 

    

3. het etiket laten 
passen op de 
verpakking 
 
 
 

    

4. de ingrediënten 
en één onderdeel 
(website) op het de 
juiste plek zetten 
 
 
 

    

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/vraag-en-antwoord/wat-moet-er-op-het-etiket-van-voedingsmiddelen-staan.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/vraag-en-antwoord/wat-moet-er-op-het-etiket-van-voedingsmiddelen-staan.html
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Maak nu jullie ontwerpvoorstel. Kijk naar de ideeën tabel en schrijf met pen op hoe 
jullie verpakking eruit gaat zien. Maak er ook schetsen en tekeningen bij!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Handtekening docent:………………………………….   
Klaar: zet jullie namen op deze bladzijde en maak er een foto van. 
Daarna plaats je deze foto in jullie werkmap op teletop.  

Week 2 en week 3   Het ontwerp 
 

Tekstvak 

Schetsvak 
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Stap 4: Jullie gaan nu het prototype van het ontwerp maken. 
Een prototype is een eerste model of ontwerp van een product. Het prototype maak 
je op de computer met de ontwerpsoftware. Je doet dit op basis van je 
ontwerpvoorstel. 
 
Er zijn studenten aanwezig van het ROC van Twente en/of het Saxion. Zij kunnen jullie 
helpen bij het ontwerp of het gebruik van de software (Tinkercad, Paint, MS Word). 
Je mag natuurlijk ook vragen stellen over hun opleiding. Hierdoor kun je erachter 
komen of dit misschien iets voor jou is! 

 
 
Bonuspunten: HET RECEPT! 
Bedenk goed dat het ontwerp van de verpakking en het etiket het meest belangrijk 
zijn! Als dit in orde is kun je het recept gaan typen in MS Word. Sla het op in teletop!  
Schrijf de bereidingswijze gestructureerd op. Je kunt voorbeelden zoeken op het 
internet! De ingrediënten in de verpakking voor twee personen:  
        4 eieren  
        bakje mayonaise (4 el) 
        bakje mosterd (1 tl) 
        1 lente ui (ongesneden) 
        zakje paprikapoeder (? gram) 
        zakje peper en zout (? gram)        
 
 
Stap 5: Jullie prototype is klaar! 
Kijk nog eens goed naar de ontwerpcriteria en naar jullie ontwerpvoorstel. 
Zitten alle belangrijke onderdelen hiervan ook echt in jullie ontwerp? 
Je kunt nu nog de laatste hand leggen aan jullie ontwerp voordat je het inlevert. 
 
Wat moet er allemaal ingeleverd zijn in de werkmap op teletop: 
- Bladzijde 5: de vragen en antwoorden bij het bezoek aan de Johma. 
- Bladzijde 7 en 9: twee foto’s van de ontwerpvoorstellen (verpakking en etiket). 
- Tinkercad: Het opgeslagen ontwerp van de verpakking. 
- MS Word of PAINT: Het opgeslagen ontwerp van het etiket. 
- Eventueel: Het recept.   
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Week 4 en week 5   De presentatie 
 
Stap 6: Jullie gaan nu samen de PowerPoint presentatie 
maken. Bedenk dat Remco Rijsenbrij (directeur Johma) ook 
komt kijken naar de presentaties.  
 
De volgende punten moeten in de PowerPoint presentatie:  
1. Voorblad met jullie namen, klas, datum, en eventueel 
een titel!. 
2. Inleiding: wat ga je laten zien? 
3. Werkwijze: Wie heeft wat gedaan? 
4. De ontwerpen (en eventueel het recept) laten zien. Je kunt hiervoor een 
screenshot maken van het ontwerp in Tinkercad. Het etiket (MS Word of Paint) kun je 
knippen en plakken. 
Belangrijk: Leg bij punt 4 uit waarom jullie juist voor deze ontwerpen hebben 
gekozen! Denk hierbij aan de ontwerpcriteria. Let goed op spelfouten!  
De presentatie mag niet langer dan acht minuten duren. 
Plaats de PowerPoint presentatie in jullie werkmap op Teletop.  
 
 
 
 
Week 4 Les 2: 
Tijdens de tweede helft van deze les vullen jullie de TalentTool in. 
Deze gaan we in de projectgroep bespreken. 
 
 
 
 
Week 5 
Na de meivakantie gaan jullie tijdens de eerste les presenteren. 
De docent en de directeur van de Johma beoordelen jullie ontwerpen. 
In de weken erna zal de winnende projectgroep afreizen naar het FabLab in 
Enschede. Hier wordt de verpakking in 3D uitgeprint en het etiket wordt afgedrukt op 
stickerpapier. Ook de Johma wil hier graag bij zijn!  
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