
Profielvak: Media, vormgeving en ICT  BB KB GL 

Module 2: 2D- en 3D-vormgeving en –productie    

Taak: 

o een 2D mediaproduct passend bij een doelgroep vormgeven, maken en 

presenteren  

o een 3D product passend bij een doelgroep vormgeven, maken en 

presenteren 

   

P/MVI/2.1    

Deeltaak:  

een concept ontwikkelen voor een 2D mediaproduct. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. in eigen woorden de verkregen opdracht uitleggen x x  

2. een idee ontwikkelen voor een 2D mediaproduct x x  

3. het werk voorbereiden en plannen  x  

4. onderzoek doen naar de vormgeving van een 2D mediaproduct  x  

5. een schetsontwerp en een dummy maken van een 2D mediaproduct x x  

6. een concept presenteren x x  

P/MVI/2.2    

Deeltaak:  

een 2D mediaproduct realiseren en presenteren. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. de realisatie voorbereiden x x  

2. het product maken volgens opdrachteisen en concept met de juiste 

materialen en technieken 

x x  

3. de nabewerking uitvoeren  x x  

4. een bij het product passende presentatie geven over het product en het 

proces 

 x  

5. keuzes bij het proces en het product beargumenteren  x  

P/MVI/2.3    

Deeltaak:  

een concept ontwikkelen voor een 3D product. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. in eigen woorden de verkregen opdracht uitleggen x x  

2. een idee ontwikkelen voor een 3D product  x  

3. het werk voorbereiden en plannen   x  

4. onderzoek doen naar vormgeving van een 3D product  x  

5. een schetsontwerp en model maken van een 3D product x x  

6. een concept presenteren x x  

P/MVI/2.4    

Deeltaak:  

een 3D product realiseren en presenteren. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. de realisatie voorbereiden x x  

2. het product met de juiste materialen en technieken maken volgens 

opdrachteisen en ontwikkelde concept 

x x  

3. onderdelen op juiste wijze monteren x x  

4. een bij het product passende presentatie geven over het product en het 

proces 

 x  

5. keuzes bij het proces en het product beargumenteren  x  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

x x  

 


