
PLP-IF 1  

Leerdoelen 

1. Als concept designer wil ik een vernieuwend concept voor een 
bestaand product realiseren zodat de klant of gebruiker hier met 
andere ogen naar zal kijken en er meer gebruik van zal maken.  
 Dit leerdoel valt binnen de tegel: Concept Design 
 
2. Als  wil ik experience designer wil ik technische ontwikkelingen 
vertalen naar klantvriendelijke designs die door iedereen gebruikt 
kunnen worden zodat de klant verrast zal worden en van het 
product gebruik zal maken.  
 Dit leerdoel valt binnen de tegel: Experience Design 

 
3. Als promotor wil ik de etalage van de toekomst realiseren zodat 
de klant eerder geneigd is hiernaar te kijken, er interactie mee te 
hebben en als uiteindelijke doel, de winkel in zal stappen. 
 Dit leerdoel valt binnen de tegel: Promotion 

Omschrijf per leerdoel preciezer / gedetailleerder wat je 
minimaal wilt leren. 

1. Binnen de concept design wil ik leren hoe ik beter concepten van 
mijn hoofd naar designs op papier kan vertalen. Dit wil ik realiseren 
door hier vooral veel mee te oefenen en experimenteren. Voor mij 
is dit doel bereikt als ik aan het einde van deze periode ten minste 
één goed design van een etalage heb gemaakt. 
 
2. Binnen de experience design wil ik meer op de hoogte raken 
van recente en toekomstige ontwikkelingen op technisch vlak en 
een manier vinden om deze te vertalen naar gebruik in een 
etalage. Dit doel is voor mijn bereikt als ik het Focus on Innovation 
onderzoek goed kan afronden en de uitkomsten kan gebruiken in 
deze Individual Focus.  
 
3. Als promotor wil ik meer te weten komen over de merkwaarden 
van de opdrachtgever en een manier vinden om dit te kunnen 



vertalen naar promotie en design. Hierin wil ik minimaal één 
(etalage)campagne kunnen bedenken en tot design kunnen 
uitwerken binnen deze periode.   

Omschrijf de IF leeractiviteit die je in deze IF  gaat uitvoeren 
en die past bij jouw leerdoelen. 

Opdracht uit The Pool: Breng inzicht in de etalage van de 
toekomst, waarbij rekening gehouden wordt met ontwikkelingen in 
technologie, ontwikkelingen voor de consument en de 
merkwaarden van Tommy Hilfiger. 
 
Aanpak: Voor deze opdracht zal ik in het kader van mijn Focus on 
Innovation onderzoek gaan doen naar de geschiedenis van het 
merk en haar merkwaarden, welke trends in etalages er al 
bestaan en welke er aan staan te komen. Daarnaast wil ik gaan 
onderzoeken of er nieuwe technische ontwikkelingen zijn die in de 
toekomst, wanneer deze geavanceerder zijn, voor dit doeleinde 
gebruikt kunnen worden. Hierbij wil ik rekening houden met de 
gebruiksvriendelijkheid, zodat ‘een leek’ dit ook kan gebruiken 
en/of neerzetten in de etalage.  
 
In het kader van mijn Individual Focus zal ik hiervoor testen of 
bepaalde ideeën mogelijk zijn. Dit wil ik doen door concepten, 
digitale schetsen, ontwerpen en uiteindelijk prototypes te maken.   
 

Welke producten (of resultaten) ga je realiseren waarmee je 
laat zien in hoeverre je je leerdoel behaald hebt? En benoem 
welke kenmerken elk product (of resultaat) moet hebben. 
Aan welke eisen moet het voldoen?  

Binnen deze IF wil ik minimaal drie uitgewerkte concepten voor 
etalages van de toekomst op papier hebben en minimaal één 
daarvan uitgewerkt als volwaardig design/ schets. Deze schets 
moet volledig op schaal zijn van één van de “flagshipstores” 
van Tommy Hilfiger en te vertalen zijn naar een prototype.  



Geef je planning en een globale uren besteding (5 ects = 140 
uur). 

Week 1: Opstarten jaar 4       - 
Week 2: Workshops, Projecten kiezen, Briefings  10 uur 
Week 3: Onepager, PLP, start onderzoek   20 uur 
Week 4: Onderzoek (FoI 360 scan),     15 uur 
Week 5: 360 scan, beginnen concepten    20 uur 
Week 6: 3 Concepten uitschrijven a.d.h.v. 360 scan  25 uur  
Week 7: Concepten afronden, starten schetsen  25 uur 
Week 8: Afronden schetsen, go/nogo    15 uur 
Week 9/10: Afronden IF, presenteren    10 uur 

Welke bronnen (literatuur/hulpmiddelen) ga je raadplegen 
en waarom? 
Welke soft- en/of hardware ga je gebruiken? 

Het zoeken van informatie zal vooral gebeuren in het kader van 
mijn focus on innovation. Deze informatie wil ik halen van 
vakdocenten, vakbladen/-literatuur en informatie te vinden op het 
internet (websites, blogs, films).  
Voor het designgedeelte wil ik vooral gebruik gaan maken van 
Adobe photoshop en illustrator. Deze programma’s beheers ik 
goed genoeg om er dit project mee te kunnen doen.  

Wie gaat jou begeleiden? Welke begeleiding heb je van 
haar/hem nodig? 

Naam begeleiders: 
Hester van der Ent 
Remco Mikkers 
Guusje Hallema 
Rob Maas 
Wijze van begeleiden:  
Hester is de contactpersoon voor de opdrachten uit The Pool. Zij 
zal zorgen dat ik in contact kom/blijf met de echte opdrachtgevers. 
Remco begeleidt mijn IF. Hij zal me ongeveer eens per week 
helpen de juiste keuzes te maken binnen de projecten en waar 



nodig nieuwe vaardigheden leren, denk bijvoorbeeld aan 
cameracolleges.  
Guusje begeleidt mijn FoI. Op een standaard ingeroosterd 
moment, één keer per week zal ik met haar en een select 
groepje studenten de voortgang van mijn onderzoek bespreken en 
kijken of deze nog goed gaat. Waar nodig zal ze me bijsturen. 
Rob in mijn studiecoach en zal me helpen met alles wat met mijn 
studie en studievoortgang te maken heeft.  

Hoe ga je het proces / deelproducten / voortgang inzichtelijk 
maken voor je begeleiders en coach? 

Alle voortgang zal ik bijhouden in mijn online blog, die te vinden is 
op: https://ikfocus.wordpress.com  

Wat wordt je online portfolio item? 

De schetsen/design(s) wil ik gaan gebruiken al online portfolioitem. 

 
 
 
 
Geef in onderstaand overzicht d.m.v. een X aan: 
- in welke focusgebieden je al hebt gewerkt in eerdere IF’s en 
- in welke je nu wilt gaan werken. 
- Voeg een T toe als je in teamverband werkt. 

focusgebied IF1 IF2 IF3 IF4 

Techn Design     

Techn Development     

Concept Design X X   

Experience Design X    

Promotion X    

Content Design  X   

Content Creation  X   



Na 4 IF’s heb je: 
- binnen minimaal drie focusgebieden én twee verschillende lijnen 
(kleuren) gewerkt 
- in minimaal 1 IF samengewerkt. Met andere studenten (K&T of 
anders) of met professionals uit de praktijk. 
 
 


