
Serienummer:

Licentie:

Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek.

Te activeren tot:

Keuzevak Presentatie en styling

Presentatie en styling



COLOFON

Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur(s): Angela van Oeffelen
Met dank aan: Mark Nijenhuis en Marian van Zuilen
Inhoudelijke redactie: Edu’Actief b.v.
Illustraties: www.pixton.com
Foto’s: Omslag: Erik Karst Fotografie

www.shutterstock.com; Tanuha2001, JuliusKielaitis, TungCheung

Titel: Presentatie en styling
ISBN: 978 90 3723 962 1

Eerste druk/eerste oplage
© Edu’Actief b.v. 2016
(Angela van Oeffelen 2016-2016)

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond
van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen
aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave
in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO
(www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de
uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met
de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op
www.edu-actief.nl.



Inhoud

WERKEN MET EDU4ALL ............................................................................................................................ 5

Deel A Een hippe huisstijl ....................................................................................................................... 7

Oriënteren ................................................................................................................................................ 7
Taak 1 Kennismaken met het ontwerpen van een huisstijl ................................................................... 7
Taak 2 De leerdoelen bij Deel A ................................................................................................................ 9
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 10

Aan de slag ............................................................................................................................................. 10
Taak 4 Het doel en de doelgroep van PJ4U onderzoeken .................................................................... 11
Taak 5 Een moodboard voor de huisstijl maken .................................................................................. 16
Taak 6 De huisstijl van PJ4U ontwerpen ............................................................................................... 20
Taak 7 Een advertentie en een commercial maken .............................................................................. 28

Evalueren & Reflecteren ...................................................................................................................... 34
Taak 8 Terugkijken en verder kijken ...................................................................................................... 34
Taak 9 Voorbereiden op de toets ........................................................................................................... 36

Deel B Een waanzinnige website ........................................................................................................ 38

Oriënteren ............................................................................................................................................. 38
Taak 1 Kennismaken met het ontwerpen van multimedia .................................................................. 38
Taak 2 De leerdoelen bij Deel B ............................................................................................................. 40
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 40

Aan de slag ............................................................................................................................................. 41
Taak 4 Het doel en de doelgroep van de website beschrijven ............................................................. 42
Taak 5 Een functioneel ontwerp maken ................................................................................................ 45
Taak 6 De website van PJ4U vormgeven ............................................................................................... 50
Taak 7 Een app voor PJ4U ontwerpen .................................................................................................. 54

Evalueren & Reflecteren ...................................................................................................................... 58
Taak 8 Terugkijken en verder kijken ...................................................................................................... 58
Taak 9 Voorbereiden op de toets ........................................................................................................... 61

Deel C Pakkend presenteren en stijlvol stileren .............................................................................. 62

Oriënteren ............................................................................................................................................. 62
Taak 1 Kennismaken met presenteren en stileren ............................................................................... 62
Taak 2 De leerdoelen bij Deel C .............................................................................................................. 63
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 65

Aan de slag ............................................................................................................................................. 65
Taak 4 PJ4U in de winkel ....................................................................................................................... 66
Taak 5 Het marketingplan voor PJ4U .................................................................................................... 73
Taak 6 De winkel inrichten ..................................................................................................................... 77
Taak 7 De huisstijl van PJ4U toepassen in de winkel ........................................................................... 82

3Presentatie en styling



Evalueren & Reflecteren ...................................................................................................................... 85
Taak 8 Terugkijken en verder kijken ...................................................................................................... 85
Taak 9 Voorbereiden op de toets ........................................................................................................... 87

Deel D Eigenzinnige etalages .............................................................................................................. 88

Oriënteren ............................................................................................................................................. 88
Taak 1 Kennismaken met etaleren ........................................................................................................ 88
Taak 2 De leerdoelen bij Deel D ............................................................................................................. 89
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 91

Aan de slag ............................................................................................................................................. 91
Taak 4 Een seizoensetalage voor PJ4U ................................................................................................. 92
Taak 5 Een thema-etalage voor PJ4U ................................................................................................... 96
Taak 6 Een nieuwe doelgroep, een andere etalage! ............................................................................. 99
Taak 7 Cadeautjes inpakken ................................................................................................................ 102

Evalueren & Reflecteren .................................................................................................................... 105
Taak 8 Terugkijken en verder kijken .................................................................................................... 105
Taak 9 Voorbereiden op de toets ......................................................................................................... 107

4 Presentatie en styling



Werken met Edu4all

REGISTREREN, AANMELDEN EN LICENTIE ACTIVEREN
Je gaat aan de slag met Edu4all. Volg volgend schema om te kijken wat je moet doen.

Wachtwoord:Gebruikersnaam:  

Ga naar bronnen.edu4all.nl/bronnen/
handleiding en bekijk de film 
Licentie activeren.

Ga naar licentie.edu-actief.nl. 
Klik op Aanmelden.

Kies voor Aanmelden via Edu’Actief.

Kies voor Een nieuwe gebruikersnaam 
aanmaken.

Maak een gebruikersnaam en wachtwoord 
aan.
Gebruikersnaam = je schoole-mailadres*
Wachtwoord = naam van je school

*Heb je geen schoole-mailadres? Vraag dan 
  je docent om een gebruikersnaam.

Schrijf je gebruikersnaam en wachtwoord 
op in de vakken onderaan deze pagina.

Vul op de website de licentie in die op 
de eerste pagina van dit werkboek staat. 
Klik op Activeren. 

Je hebt nu toegang tot de bronnen. 
Log in op www.edu4all.nl met je 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

Ga naar licentie.edu-actief.nl.

Je kunt direct aan de slag.
Ga naar www.edu4all.nl en log 
in met je gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Ja NeeIs dit het eerste werkboek van Edu4all 
waar je mee werkt?

Is dit het eerste werkboek voor dit 
profielvak of keuzevak?

Zoek in een werkboek dat je 
eerder hebt gedaan je 
gebruikersnaam en wachtwoord 
op. Schrijf je gegevens op in de 
vakken onderaan deze pagina.

NeeJa
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BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Deze bronnen vind je op www.edu4all.nl.
Op bronnen.edu4all.nl/bronnen/handleiding wordt uitgelegd hoe je werkt met de bronnen op de
website.

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met het ontwerpen van een huisstijl

BRON Bekijk de Website Grafisch vormgever. Maak daarna opdracht 1.

1. Als grafisch vormgever vertaal je de boodschap van klanten naar een grafisch ontwerp. Bijvoorbeeld
een logo. Een logo is een onderdeel van de huisstijl.
a. Zoek op internet de betekenis van ’huisstijl’. Noteer je antwoord.

b. Zoek op internet de betekenis van ’logo’. Noteer je antwoord.

c. Een logo is een onderdeel van een huisstijl. Geef nog drie onderdelen van een huisstijl.

d. Volgens de medewerker in de film moet je als grafisch vormgever goed om je heen kijken,
tekenen en fotograferen. Waarom denk je dat dit is?

e. Lijkt het jou ook leuk om te tekenen en fotograferen? Leg ook uit waarom.
Ja / Nee, omdat 

BRON Bekijk de Film Mediavormgever. Maak daarna opdracht 2 en 3.

2. Een grafisch vormgever wordt ook wel mediavormgever genoemd. In de film heb je het beroep
van mediavormgever gezien. Als mediavormgever houd je je bezig met de vormgeving van allerlei
media-uitingen. Dit kunnen zowel grafische, interactieve, animatie- als audiovisuele producten
zijn.
a. Welke producten maakt de mediavormgever uit deze film? Geef drie voorbeelden.
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b. Welk product zou jij het liefst maken?

c. Welke eigenschappen moet je hebben als mediavormgever? Geef twee voorbeelden.
1.

2.

d. Welke vaardigheden moet je hebben als mediavormgever? Geef twee voorbeelden.
1.

2.

3. Je weet nu welke eigenschappen en vaardigheden een mediavormgever moet hebben.
a. Denk je dat het beroep van mediavormgever bij jou past? Leg uit waarom.

Ja / Nee, omdat 

b. Heb je bij a. Ja ingevuld? Vraag aan je vrienden en familie of ze vinden dat het beroep van
mediavormgever bij jou past. Vraag ook waarom ze dit vinden. Noteer de feedback die je hebt
gekregen hieronder.

4. Een rebus is een raadsel waarbij je tekeningen in woorden moet omzetten. Bijvoorbeeld:

a. Wat staat hier?

BRON Zelf een rebus maken is ontzettend leuk! Je kunt dit op papier doen. Maar het kan ook online,
bijvoorbeeld op de Website Rebus maken.
b. Bedenk een zin die met presentatie en styling te maken heeft. Noteer deze zin.

c. Maak van de zin een rebus. Doe dit op papier én online.
d. Klaar? Wissel je rebus uit met die van een medeleerling. Lukt het jullie om elkaars rebus op te

lossen? Ja / Nee

5. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.
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Taak 2 De leerdoelen bij Deel A

Als je aan de slag gaat met het ontwerpen van een huisstijl, moet je:
begrippen die horen bij het ontwerpen van een huisstijl kunnen uitleggen en gebruiken1.
onderzoek doen naar het doel en de doelgroep2.
de wensen en de eisen van de opdrachtgever kunnen bespreken en begrijpen3.
een portfolio kunnen samenstellen4.
een logo kunnen ontwerpen op basis van de wensen en eisen van de opdrachtgever5.
een advertentie kunnen ontwerpen op basis van de wensen en eisen van de opdrachtgever6.
een commercial kunnen maken op basis van de wensen en eisen van de opdrachtgever7.
ontwerpen kunnen presenteren en uitleggen aan de opdrachtgever8.
een zakelijke e-mail kunnen schrijven naar de opdrachtgever.9.

6. Hierboven lees je wat je moet kunnen als een huisstijl ontwerpt.
a. Welk leerdoel lijkt je het leukst om aan te werken? Leg uit waarom.

Leerdoel: 

Omdat: 

b. Welk leerdoel denk jij al te beheersen? Waaruit blijkt dat?
Leerdoel: 

Omdat: 

c. Bij het ontwerpen van een huisstijl moet je de wensen en de eisen van de opdrachtgever kunnen
bespreken en begrijpen. Denk je dat je dit goed kunt? Leg ook uit waarom.
Ja / Nee, omdat 

7. Als je aan de slag gaat als huisstijlontwerper, moet je begrippen die horen bij het ontwerpen van
een huisstijl kunnen uitleggen en gebruiken. Maak een woordweb van de begrippen die je al kent.

BRON Tip!
Je kunt hierbij Stappenplan 3 Een woordweb maken gebruiken.

8. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.
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Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.

9. Bekijk Taak 4 tot en met 9. En bekijk het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met .

Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?

c. Overleg met je docent:
• op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken
• op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen.

d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1,
2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken.

6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

25Kennismaken met het
ontwerpen van een
huisstijl

1

15De leerdoelen bij Deel A2

10Taken plannen3

100Het doel en de doelgroep
van PJ4U onderzoeken

4

100Een moodboard voor de
huisstijl maken

5

150De huisstijl van PJ4U
ontwerpen

6

150Een advertentie en een
commercial maken

7

20Terugkijken en verder
kijken

8

30Voorbereiden op de toets9

Aan de slag
In dit werkboek maak je kennis met verschillende werkzaamheden en beroepen die met presentatie
en styling te maken hebben. Je zult merken dat dit heel breed is. Van het bedenken van een logo tot
het inrichten van een etalage.
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Je gaat voor winkelketen Am4rA aan de slag. Am4rA wil graag meer jongeren naar de winkels trekken.
Daarom hebben ze een nieuwe formule bedacht: PerfectJeans4You, afgekort tot ‘PJ4U’. Om deze
nieuwe formule onder de aandacht te brengen hebben ze jouw hulp nodig. Jij gaat Am4rA helpen om
PJ4U in de markt te zetten.

In deel A ga je aan de slag met het ontwerpen van de huisstijl voor PJ4U. Ook ga je een advertentie en
een commercial maken.

Alles wat je ontwerpt en maakt bewaar je in een map. Dit noem je een portfolio. Als je alle opdrachten
klaar hebt, heb je dus een goedgevuld portfolio!

Taak 4 Het doel en de doelgroep van PJ4U onderzoeken

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 7.1 Doel en doelgroep. Maak daarna opdracht 10 en 11.

10. Als je een website ontwerpt, moet je rekening houden met het doel van de website. Je wilt met
de website bijvoorbeeld producten verkopen, nieuwe klanten aantrekken of het imago versterken.
a. In de tekstbron heb je geleerd wat ‘imago’ is. Leg het begrip ‘imago’ in je eigen woorden uit.

b. Een ander belangrijk punt om rekening mee te houden bij het ontwerpen van een website is
de doelgroep. De doelgroep bestaat uit de klanten op wie het bedrijf zich richt. De doelgroep
van nieuwswebsite 7Days (www.sevendays.nl) is bijvoorbeeld jongeren van 12 tot en met 18
jaar. Tot welke doelgroep(en) behoor jij zelf?

11. Ook bij het ontwerpen van een huisstijl moet je het doel en de doelgroep goed voor ogen houden.
a. Wat is volgens jou het doel van de huisstijl van PJ4U?

b. Wie is volgens jou de doelgroep van PJ4U?
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c. Vergelijk je antwoorden met die van een medeleerling. Noteer de verschillen.

BRON Lees Tekstbron 7.2 Vormgeving. Maak daarna opdracht 12 en 13.

12. Vormgeving is heel belangrijk voor de uitstraling van een website. In de vormgeving moet de
huisstijl verwerkt zitten.
a. Waarom is het belangrijk om een duidelijke huisstijl te kiezen?

b. Hoe kun je met de vormgeving zorgen voor een gebruiksvriendelijke website? Geef twee
manieren.
1.

2.

c. Welke twee kleuren kies je voor de tekst van een website? Waarom is dit denk je?
Kleuren: 

Omdat: 

13. Door goed om je heen te kijken kun je veel ideeën opdoen. Zoek op internet naar voorbeelden
van huisstijlen. Zoek huisstijlen die je erg mooi vindt. Maar zoek ook huisstijlen die je niet mooi
vindt. Bewaar de voorbeelden op een digitaal prikbord, bijvoorbeeld Pinterest.

BRON Lees Tekstbron 7.3 Op onderzoek uitgaan. Maak daarna opdracht 14.

14. Om meer te weten te komen over de doelgroep van PJ4U kun je een onderzoek doen. In de
tekstbron heb je gelezen uit welke vier fasen een onderzoek bestaat.
a. Welke vier fasen zijn dat? Zet de fasen ook in de juiste volgorde.

1.

2.

3.

4.
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