
In de tweede les van vtwonen Back to school ga je een moodboard  

maken. Leuk om te doen maar ook wel lastig. Beelden verzamelen die je mooi vindt,  

is niet heel moeilijk. Jouw borden op Pinterest staan er waarschijnlijk vol mee. De  

uitdaging zit hem in het maken van een moodboard dat concreet bijdraagt aan jouw 

woonwens maar ook past binnen jouw woonsituatie. 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 van Kim nog eens rustig door. Ook vind je een 

handige checklist. Heel veel plezier!

OPDRACHT LES 2
Deze week ga je een moodboard maken. Met dit moodboard visualiseer je jouw woonwens en kom je meer te 

weten over stijl, kleuren en materialen die bij de wens én bij jou passen. Heel leerzaam dus en leuk! 

BENODIGDHEDEN
 foamboard of stevig karton schaar 

 speldjes lijm

 post-it’s pen of potlood

 tijdschriften staaltjes* 

* stof, verf, materialen… samples zijn verkrijgbaar in de bouwmarkt, stoffenwinkel en online. Durf te vragen!

STAP 1: verzamelen en selecteren
Natuurlijk kun je een digitaal moodboard maken, maar het is erg leuk en leerzaam om met een ‘echt mood-

board’ aan de slag te gaan. Maak een tafel vrij in huis, verzamel tijdschriften, print plaatjes uit, maak foto’s en 

verzamel staaltjes van stoffen, verfkleuren en materialen. Kim gebruikt in de video voor haar moodboard een 

foamboard, deze koop je in een hobby- of tekenwinkel of bestel je online. Het fijne van een foamboard is de 

stevigheid, je kunt het rechtop zetten, plaatjes erop lijmen maar ook stofjes erop spelden. Je kunt ook een ste-

vig karton gebruik  

Wil je graag een digitaal moodboard maken, dan is Pinterest heel geschikt. Maak een board aan voor de ruimte 

die je hebt gekozen. Jouw woonwens kun je de titel maken van het board. Wil je liever niet dat anderen meekij-

ken, maak dan een besloten board. Wil je graag hulp van die stijlvolle vriendin of je partner erbij betrekken, dan 

kun je die uitnodigen om mee te pinnen.  
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Als het goed is heb je een tafel vol inspiratie: plaatjes, stoffen, materialen. Nu ga je goed kijken en kiezen welke het 

beste passen bij de wens én de ruimte. Neem de tijd. Selecteer alleen de beelden die je echt mooi vindt. Zijn het 

er veel? Ga er dan nog eens doorheen. Kim gebruikte voor haar moodboard 6 beelden en 7 kleuren en stofjes. Het 

aantal mag je uiteraard zelf bepalen, maar soms heb je de rode draad al te pakken met een paar beelden. 

STAP 2: rode draad
Maak van de beelden en staaltjes die je hebt gekozen een compositie op je moodboard. Schuif net zolang tot je 

tevreden bent. Vervolgens ga je goed kijken. Wat valt je op? Is er een rode draad te ontdekken in jouw moodboard. 

Wat vertelt het over de stijl of sfeer? Is het een stoer moodboard of romantisch? Of zie je een mix van stijlen terug? 

Oud gecombineerd met nieuw? Basic met een paar uitgesproken kleuren? Het moodboard vertelt je welke kleuren 

en materialen jij graag in de ruimte terug wilt laten komen. Schrijf al deze bevindingen op en leg het nog eens naast 

je woonwens. Kun je deze – nu je een moodboard hebt gemaakt –concreter maken?

tips van �im:
Houd bij het verzamelen steeds je 

woonwens in gedachten. Wat draagt 

een beeld bij aan jouw woonwens?  

Durf te kiezen!  

Van welk beeld  

word je echt blij? 

Maak het moodboard voor 

één ruimte, de ruimte die je 

hebt gekozen. 

Maak geen ‘koopboard’. Als je een moodboard maakt verzamel 

dan liever geen beelden van producten. Het doel van een mood-

board is om een gevoel te krijgen bij de sfeer, de kleuren en de 

materialen. Het gaat niet om een concrete invulling van de ruimte.
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Sta bij elk beeld dat je kiest 

even stil. Wat spreekt je aan? 

Schrijf bij elk beeld 1 of meer 

trefwoorden op. Je kunt hier 

de post-it’s voor gebruiken.
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“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 en voorgelezen kan worden, geslapen 

en waar ik ook kan voeden, wassen en aankleden. De stijl is basic met speelse en stoere elementen. Het 

kleurenpalet bestaat uit zachtroze, lichtgrijs en wolkenblauw met meer uitgesproken okergele en grijszwarte 

accenten. De kinderkamer straalt rust en ruimte uit. Rust voor de baby, ruimte voor de peuter. Het zou leuk 

zijn als ik een plek kan creëren voor een tent om in te spelen.” 

voorbeeld woonwens / moodboard  �im

Maak een foto van je moodboard zodat je deze altijd bij je hebt, eventueel samen met de plattegrond die je in 

les 1 hebt gemaakt. Als je meubels, accessoires of verf gaat kopen voor jouw woonwens, gebruik je moodboard 

dan als ‘geweten’. Past het binnen de sfeer die je wilt creëren?



STAP 4: share!
Wij zijn heel nieuwsgierig naar jouw moodboard en alweer wat concreter geworden woonwens. Deel ‘m met 

ons en de andere studenten op Pinterest, Instagram of Facebook met #vtwonenbacktoschool. 

KORTE CHECKLIST
Ga je aan de slag met de opdracht, 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!

 Maak een plek vrij in huis om aan de slag te gaan met je moodboard.

 Verzamel inspiratie, gebruik tijdschriften, verzamel staaltjes, maak foto’s, volg woonbloggers.

 Kies de beelden en staaltjes die je het mooist vindt én die goed passen bij jouw woonwens én de ruimte.

 Maak een compositie op je moodboard.

 Benoem de rode draad in jouw moodboard.

 Welke woonstijl(en) of sfeer zie je?

 Welke kleuren zie je?

 Welke materialen zie je?

 Wat valt je nog meer op?

 Maak met deze ‘ontdekkingen’ jouw woonwens concreter.

 Deel jouw moodboard en bekijk die van de andere studenten #vtwonenbacktoschool

Veel
tot volgende& plezier

wee�


