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LES 1: kijken
In deze eerste les van vtwonen Back to school staat kijken centraal.  

Ook ga je onderzoeken wat nou je echte woonwens is. In welke ruimte in huis zou je 

het allerliefst iets willen veranderen? Heb je de video-instructie van Kim van Rossenberg 

bekeken? Dan kun je aan de slag met de opdracht van deze week. Hieronder lees je de 

opdracht én de tips nog eens rustig door. Heel veel plezier!

voorbeeld functies kinderkamer �im

OPDRACHT LES 1
Deze week ga je beginnen bij de basis door goed te kijken, functies te benoemen en een plattegrond te 

maken van de door jou gekozen ruimte. Je vindt het vast niet moeilijk om aan te wijzen wat je mooi vindt als 

je door het vtwonen magazine bladert, het tv-programma of op onze site kijkt. Maar hoe pas je deze inspira-

tie toe in je eigen huis?

BENODIGDHEDEN
 pen en papier ruitjespapier

 schaar stoel

 liniaal of geodriehoek andere bril

STAP 1: functies benoemen
Kies een ruimte in huis die jij het allerliefst zou willen veranderen en schrijf deze op een vel papier. Sta stil bij 

waar je deze ruimte voor gebruikt of wilt gebruiken en wat voor jou belangrijk is. Houd je bijvoorbeeld van 

uitgebreid koken voor vrienden en familie? Of wil je een rustige werkplek creëren in de woonkamer of slaap-

kamer? Spelen de kinderen vaak in de keuken, maar slingert het speelgoed overal? Dan wil je misschien 

graag een speelplek met opbergruimte creëren. Denk er eens goed over na en schrijf deze functies op.

 - slapen baby en peuter - wassen baby

 - voorlezen peuter - voeden baby

 - spelen peuter - aankleden baby



STAP 2: kijken naar de ruimte
Nu je de functies van de ruimte hebt benoemd, ga je opnieuw kijken. Pak gewoon maar eens een stoel en ga 

midden in de ruimte zitten, zoals Kim doet in de video-instructie. Neem de tijd en neem de ruimte in je op. Schrijf 

alles op wat er in je opkomt. De vorm van de kamer, de lichtinval, de sterkte punten maar ook de beperkingen. 

Wat vind je mooi of fijn en waar erger je je misschien wel aan? 

Laat je niet afleiden door de meubels die er staan en de keuzes die al zijn gemaakt. Probeer je de ruimte leeg 

voor te stellen, zonder dat je de hele inboedel buiten zet. Kijk naar de ruimte alsof je helemaal opnieuw begint. 

Zet bij wijze van spreken ‘een andere bril’ op.

Vind je het moeilijk met een frisse 

en objectieve blik naar je eigen 

huis te kijken? Doe deze oefening 

dan samen met een vriend of 

vriendin. Je zult zien dat kijken met 

een objectieve blik een stuk mak-

kelijker is in het huis van iemand 

anders. Het kan erg leerzaam zijn 

om van een ander te horen hoe zij 

deze ruimte ervaren.

tip 1 van �im
Kijk op www.vtwonen.nl/weerverliefdopjehuis een 

aflevering terug van Weer verliefd op je huis. Nadat 

je het huis hebt gezien en de wensen van de be- 

woners hebt gehoord, zet je de aflevering op pauze. 

Wat vind je goede elementen van deze woning en 

wat zou jij veranderen? Het kan ook heel leerzaam 

zijn om de terugblik van de stylisten te kijken op ons 

YouTube kanaal waarin zij de gemaakte keuzes voor 

de make-over toelichten: www.youtube.com/play-

list?list=PLtZJM-Sh38BtgszTyqxXxLB1EDlWOmaBO.

tip 2 van �im

STAP 3: maak een plattegrond
Bij het lesmateriaal zit een ruitjespapier dat je kunt uitprinten. Meet de ruimte op en maak op het ruitjespapier 

een plattegrond op schaal. Houd rekening met deuren, ramen, eventueel schuine muren, verlagingen of verho-

gingen in het plafond. Ook is het handig rekening te houden met stopcontacten en lichtpunten. Teken ook de 

meubels die je wilt behouden voor deze ruimte op schaal en knip ze uit. 

Deze plattegrond kan je enorm goed helpen bij je kijkoefening. Je kunt eindeloos schuiven met meubels,  

maar de ruimte ook weer leeg zien. Maak je liever een digitale plattegrond? Een handige site is Floorplanner: 

www.floorplanner.com of de 3D room designer-app Amikasa: www.amikasa.nl 

STAP 4: woonwens
Als je goed hebt gekeken naar de ruimte, zal algauw duidelijk worden wat jouw woonwens is. Je mist iets, 

ergert je ergens aan of er ontbreekt een belangrijke functie. Schrijf deze woonwens op. Probeer het concreet te 

maken – door bijvoorbeeld de functies te benoemen - en het in een paar zinnen te vangen.

http://www.vtwonen.nl/weerverliefdopjehuis
http://www.youtube.com/playlist?list=PLtZJM-Sh38BtgszTyqxXxLB1EDlWOmaBO
http://www.youtube.com/playlist?list=PLtZJM-Sh38BtgszTyqxXxLB1EDlWOmaBO
http://www.floorplanner.com
http://www.amikasa.nl


Met het benoemen van je woonwens heb je de eerste belangrijke stap gezet van jouw woonplan. Het geeft niks 

dat je nog niet hebt bedacht hoe je het gaat realiseren. Je doet het stap voor de stap. De volgende stap is het 

maken van een moodboard, daar ga je in les 2 mee aan de slag. En in les 3 maak je jouw woonwens concreet met 

een woonplan. 

STAP 5: share!
Wij zijn heel nieuwsgierig naar jouw woonwens. Wil je van de hal een warm en opgeruimd entree maken of komt er 

in de keuken eindelijk ruimte voor lange en gezellige etentjes? Deel je woonwens met ons en de andere studenten 

op Instagram www.instagram.com/vtwonen of Facebook www.facebook.com/groups/vtwonenbacktoschool/?fref=ts 

met #vtwonenbacktoschool. Dat kan zijn door je wens op te schrijven of door een foto te maken van de ruimte in je 

huis waar je mee aan de slag gaat. We zijn heel nieuwsgierig! 

KORTE CHECKLIST
Ga je aan de slag, gebruik dan deze korte checklist. Als het goed is, kun je na het doen van  

de opdracht alle punten afvinken en heb je antwoord gegeven op alle vragen. Veel succes!

 Kies één ruimte in huis waar je graag mee aan de slag wilt

 Benoem de functies die voor jou belangrijk zijn in deze ruimte

 Zet een stoel in het midden van de ruimte en ga goed kijken

 Schrijf op wat het eerste in je opkomt

 Voldoet de ruimte aan de functies die je belangrijk vindt?

 Wat zijn de pluspunten van de ruimte?

 Wat zijn de minpunten van de ruimte?

 Maak een plattegrond op schaal van de ruimte 

 Maak de meubels die je wilt gebruiken op schaal en knip ze uit

 Schrijf jouw woonwens voor deze ruimte op

 Deel jouw woonwens en ontdek de woonwensen van de andere studenten #vtwonenbacktoschool

“Ik wil een kinderkamer voor twee! In de kamer van mijn zoontje wil ik plek maken voor onze dochter die  

op komst is. Mijn wens is een fijne kamer voor allebei, waar gespeeld, voorgelezen en geslapen kan worden 

en waar ik ook kan voeden, wassen en aankleden.”

voorbeeld woonwens �im
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