
OPDRACHT LES 1
Elke verandering in huis begint met een woonwens. Deze week ga je aan de slag om jouw woonwens  

op papier te zetten aan de hand van een moodboard en een wensenlijstje. 

BENODIGDHEDEN:
  2 A4’tjes     pen of potlood

  schaar     lijm

  stapel woonbladen

STAP 1: maak een wensenlijstje
Kies een ruimte in huis waar je aan de slag wilt met kleur. Kijk goed naar de ruimte en beantwoord  

de volgende vragen:

-  Om welke ruimte gaat het?

-  Wat is jouw stijl? Hou je bijvoorbeeld van landelijk, romantisch of stoer?

-  Wat is je woonwens? Wil je een gezellig familiehuis, een industriële loft, een woon- en werkplek?

-  Hoe gebruik je de ruimte? Wil je er bijvoorbeeld lekker met vrienden kunnen eten, films kijken  

  of werken?

Vat je woonwens samen in een aantal trefwoorden. Schrijf je wensenlijstje op een A4’tje. 

met vtwonen
BackscHoo�TO

Durven met kleur

LES 1: maak je moodboard en wensenlijstje
Leuk dat je meedoet met Back to school. In deze workshop ga je aan de slag met kleur in je  

interieur. Hoe kies je de juiste kleur en kleurbalans? Een kwestie van durven. En daar gaat Femke 

Pastijn, stylist bij vtwonen, je bij helpen. Met een concreet stappenplan, tips en voorbeelden. In  

3 lessen leer je een kleurkaart maken op basis van jouw woonwens.

 

Maar laten we bij het begin beginnen. Heb je de video-instructie van les 1 bekeken? Dan kun je nu 

aan de slag met de opdracht van deze week. Hieronder lees je de opdracht nog eens rustig door. 

Heel veel plezier!

https://www.vtwonen.nl/wp-content/uploads/2017/04/vtwonen_backtoschool_lesmateriaal_wensenlijstje.pdf


STAP 2: maak een moodboard
Kies nu 3 tot 5 beelden uit de woonbladen die jouw woonwens vertegenwoordigen qua stijl, sfeer, 

kleur en materiaal. Houd ook hier weer voor ogen waar je de ruimte voor wilt gebruiken. Een rustige 

plek om te slapen of een gezellige plek om samen te eten? Knip de beelden uit en plak ze op een 

A4’tje.

 

Je hebt je woonwens gedefinieerd én een moodboard gemaakt. Samen vormen zij de basis voor 

de kleurkaart die je in les 2 gaat maken. Neem deze week de tijd om je moodboard goed te bekijken: 

welke kleuren en materialen springen eruit? Welke kleuren spreken jou het meeste aan? Passen 

ze bij jouw woonwens?

STAP 3: share!
We zijn heel benieuwd naar jouw moodboard en wensenlijstje. Deel ze op Instagram of Facebook 

met #vtwonenbacktoschool.

EXTRA OPDRACHT: 
Hoe kleurrijk ben jij? Tel het aantal kleuren in je huis. Soms denken mensen dat ze geen kleur in 

huis hebben, maar als ze gaan tellen, blijkt er meer kleur te zijn dan gedacht. 

 

-  Ben je zo kleurrijk als je dacht?

-  Welke kleuren vind je het mooist in je huis?

-  Welke kleuren vind je het minst mooi?

-  Kun je ook benoemen waarom? 

Veel plezier & tot ziens!

VOORBEELD:
woonwens:  
meer lef in huis
moodboard Femke 
voor Eline en Sander 
+ wensenlijstje. 

- fris

- gezellig

- lef

- kleur

- blauw

- baksteen

- hout

- warm

- persoonlijk 

- gezellig 

- pastelkleuren

- sfeervol

- eigenzinnig

https://www.vtwonen.nl/wp-content/uploads/2017/04/vtwonen_backtoschool_lesmateriaal_moodboard.pdf
https://www.vtwonen.nl/wp-content/uploads/2017/04/vtwonen_backtoschool_lesmateriaal_moodboard.pdf

