VORMGEVEN PRODUCT, RUIMTE & MEDIA
(SPECIALISEREN MOGELIJK VANAF LEERJAAR 2)

NIVEAU 4
TOELATINGSEISEN:
- MINIMAAL VMBO-DIPLOMA
KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG
- OVERGANGSBEWIJS VAN HAVO 3 NAAR 4
- PORTFOLIO
DIPLOMA:
RUIMTELIJK VORMGEVER

WAT DOE JE?

WELKE VAKKEN KRIJG JE?

Je leert denken en werken vanuit een basisidee van
waaruit je een opdracht uitvoert. Je start met onderzoek
naar de vraag van de opdrachtgever én naar de doelgroep, want jouw idee moet hen aanspreken. Vervolgens
ontwikkel je een idee dat hierbij past. Dit visualiseer je op
papier en met diverse softwareprogramma’s op de
computer om te presenteren aan je opdrachtgever.

Naast de algemene vakken krijg je onder meer communicatie, conceptontwikkeling, vormgeven, visualiseren, styling, 2D- en 3D-softwareprogramma’s voor zowel ontwerp
als realisatie, materialenleer, kleurenleer, 3D-printing,
fotografie, typografie en calculatie.

Daarna ga je aan de slag met het uitwerken van je
ontwerp. Je experimenteert met materialen en test de
verschillende mogelijkheden. Uiteindelijk ga je jouw
ontwerp ook zelf maken of je draagt dit over aan andere
vakmensen. Het is een brede opleiding met mogelijkheden om je te verdiepen in product, ruimte of media.
Zo creëer je, vanuit jouw belangstelling, je eigen specialisme als ruimtelijk vormgever.

WAT MAAK JE?
Interieur- of stylingontwerpen voor winkels, kantoren of
woonhuizen, decorontwerpen voor festivals of theater,
displays, beurspresentaties, verpakkingen, meubelstukken, lichtobjecten, gebruiksvoorwerpen, toepassingen
voor web en met virtual reality.

WAT MOET IK KUNNEN EN LEUK VINDEN?
Vanzelfsprekend heb je gevoel voor vorm, beeld, kleur,
materialen en technologie. Ook heb je interesse in communicatie en kunt je je goed inleven in de doelgroep.
Daarnaast zijn ruimtelijk en technisch inzicht belangrijk.
Je volgt trends op de voet en durft te experimenteren
met nieuwe dingen.

WAT KUN JE NA SINTLUCAS?
Na SintLucas kun je aan de slag als ruimtelijk vormgever,
interieur- of productvormgever, conceptontwikkelaar,
stylist, visual merchandiser of bijvoorbeeld stand- en
decorvormgever. Ook kun je een hbo-opleidingen op het
gebied van interieur, vormgeving, communicatie, lifestyle
of productdesign gaan volgen. Bijvoorbeeld aan de
Design academy in Eindhoven of Thomas More Hogeschool in Mechelen (B).

