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Moodboards gemaakt door Mikki en Ella 
 

Lijst met ideeën over hoe je je huis beter kan worden 
Anthony gemaakt 
 

 

• We gaan de ramen iets groter maken met mooie gordijnen, met uitzicht. 
• (De gordijnen kunnen met een speciale afstandsbediening geopend of 

gesloten worden.) 
• De vloeren worden vernieuwd met nieuwe tegels, en tapijt. Onder de tegels 

hebben we ook vloerverwarming geplaatst. 
• Nieuwe keuken kastjes en een nieuw keukentafel. 
• Nieuwe Koelkasten en vriezer. 
• Nieuwe lampen en nieuwe kleur. 
• Nieuwe banken tv in de woonkamer. 



• Nieuwe douche en wasbak in de badkamer. 
• Zonnepanelen toegevoegd aan de daken. 

Lijst met beroepen die nodig zijn om jou ideeën uit 
te kunnen voeren. Bartek en Anthony gemaakt 

 

- Badkamer  Tegelzetter, Loodgieter, Stukadoor 

- Woonkamer  Schilder, Timmerman, Stukadoor 
- Keuken Tegelzetter, Binnenhuisarchitect  
 

Lijst met opleidingen die je nodig hebt.Anthony gemaakt 

• kunstacademie (HBO) 
• Bouwkunde (MBO/HBO) 
• basisberoepsgerichte (VMBO/BASIS OPLEIDING) 

 

Lijst met of het je leuk lijkt of niet. iedereen gemaakt 

Mikki- alleen binnenhuisarchitect is leuk 
Bartek- Stukadoor, Schilder, Tegelzetter is leuk 

Anthony- alleen Binnenhuisarchitect en timmerman is leuk 

Ella- Alleen binnenhuisarchitect is leuk   
 

Opdracht 2  Ella gemaakt  
•  thermische gordijnen 

Dat houd de warmte binnen in de winter en de en dat houd de warmte buiten in de 
zomer. 
Bron- Veneta.com 

• recyclen 
Dan worden van de dingen die in de goede prullenbak gegooid worden andere dingen 
van gemaakt. 
Bron- wikipedia.org 

• zonnepanelen  
Vangt zonne energie op en dan wordt omgezet in energie voor bijvoorbeeld je 
verwarming of warm water. 
Bron- Geas.com 

 

Opdracht 3 
Mindmap over aangepaste onderdelen/ruimtes en materialen van de woning. Bartek 
gemaakt. 



 
Mindmap van technologieën, processen, benodigdheden en  
bepaalde beroepsmensen. Bartek gemaakt 

 
 

mindmap over de buurt op de hoogte houden. Ella gemaakt 

 
top 3 Ella gemaakt 



1 social media 

2 gordijnen 
3 verf 

 
twee ontwerpen van de top drie Gemaakt door Ella 

We hebben voor deze onderwerpen gekozen omdat de gordijnen goed voor het milieu 
zijn en dat je goed via instagram kan delen wat je gaat doen met je geld. Gemaakt 
door Ella. 
 



 
 
Dit is de plattegrond. Gemaakt door Ella 

 

Verslag 

Anthony en Bartek 

 

Het ontwerp van de woning bracht ons veel creatieve ideeën, zoals veel 
veranderingen die niet in elke woning plaatsvinden. Het was niet makkelijk om te 
bedenken welke ideeën we zouden gebruiken. Door deze opdracht hebben we 
verschillende beroepen / opleidingen ontmoet die nodig waren voor de bouw van een 
woning. Met behulp van kleine veranderingen is de woning speciaal en lijkt het ons 
een groot comfort voor een woning.  
We hebben veel veranderingen gemaakt in de huizen, vooral de binnenkant en ook 
wat aan de buitenkant. We hebben ook nieuwe dingen toegevoegd aan het huis om 
alles wat mooier er uit te laten zien. Ook hebben we nieuwe technologieën aan het 
huis toegevoegd om het huis toch nog wat geavanceerder te maken. Deze functies 
zijn makkelijk te gebruiken, voor iedereen. Het huis is zo ook veiliger met nieuwe 



verbeterde verborgen camera’s rond en om het huis. We hebben ook heel erg gelet 
op duurzaamheid bij het aanpassen van het huis. Zo wordt het huis ook nog eens 
beter voor het milieu. 
 

 

 

  
 

 


