
Wedstrijd
Fijn dat je meedoet aan  “Pallet Design Contest”! 
Je kunt hier als designer, in een wedstrijdopdracht 
laten zien, hoe bekwaam je bent in het doorlopen 
van een ontwerpproces, door hergebruik van een 
pallet of resthout met als eindresultaat een object.
Wanneer je het beste presteert van de deelnemers in 
de selectierondes, ga je ook door naar de live �nale 
op vrijdag 8 juni 2018. Deze live �nale vindt plaats op 
de locatie MBO Westland in Naaldwijk. Ga je niet 
door naar de live �nale, dan neem je deel aan de 
tentoonstelling in één van de volgende categorieën: 
beste binnen- of buitenpallet ontwerpproduct. 

Je deelname aan de tentoonstellingswedstrijd 
betekent, dat je je bewust bent van duurzaamheid en 
je voldoet aan alle eisen en wensen die in de 
opdracht staan. 

De omstandigheden waarin je de live wedstrijd gaat 
uitvoeren, zijn wel anders dan in soortgelijke projec-
ten. Gedurende de uitvoering van de wedstrijdop-
dracht, kijken juryleden regelmatig naar je proces en 
naar je werkwijzen. De jury beoordeelt op afstand, 
maar soms ook dichtbij. De ontwikkeling van je 
ontwerpproces is belangrijk. Bij de beoordeling let de 
jury niet alleen op het hergebruik van een pallet, 
maar ook op het plannen van de werkzaamheden, 
het brainstormen en het verdiepen in duurzaamheid. 
Natuurlijk vindt de jury ook je creativiteit belangrijk. 
De juryleden gebruiken door de organisatie vastge-
stelde criteria om je werk te beoordelen. Wie de 
meeste punten scoort, is de winnaar.

Je mag in overleg met je school ervoor kiezen om de 
tentoonstellingswedstrijd individueel of met 
medeleerlingen/studenten uit te voeren.

Opdracht uitvoeren
Lees eerst alle teksten door die bij de opdracht 
horen. Voer vervolgens de opdracht uit. 

Inleiding
Je bent werkzaam bij designers 'Duurzaam Westland', 
het bedrijf is gevestigd op je schoollocatie. Een 
galeriehouder komt naar het bedrijf met de vraag, of 
jullie een arrangement van hergebruikte pallets 
kunnen verzorgen, bij voorkeur gemixt met groen 
en/of bloem, voor een grote regionale tentoonstel-
ling. Hij wil graag iets bijzonders, dat past bij een in- 
of exterieur. Bijzonder is dat de tentoonstelling “Pallet 
Design Contest 2018” in het teken staat van duur-
zaamheid en dat er een grote tentoonstelling plaats-
vindt met heel veel andere (bekende) designers en 
dat er een onderlinge competitie is! Super spannend 
dus. 

Opdracht
Je leidinggevende vindt het geweldig om een 
kampioen in huis te hebben. Het  ontwerpproces 
houdt in dat je een pallet hergebruikt voor de Pallet 
Design Contest. 
Begin met een brainstormsessie over duurzaamheid 
en maak daarna een moodboard dat een indruk 
geeft van de stijl en sfeer, waarin je gaat werken. Met 
het ontwerp en je palletproduct laat je zien dat je de 
techniek goed genoeg beheerst om deel te nemen 
aan de tentoonstelling. Een klein product heeft net 
zoveel kans als een wat groter palletproduct. Less is 
More! Je hebt de kennis om de materialen uit te 
zoeken en te verwerken, zodat je leidinggevende en 
de galeriehouder tevreden zijn. In deze wedstrijd kun 
je al je skills en creativiteit gebruiken.

Met het ontwerp doorloop je de volgende stappen:
1. Je leest de opdracht goed door.
2. Je stelt zo nodig de juiste vragen om onduidelijk-
heden helder te krijgen.
3. Je maakt naar aanleiding van een brainstormsessie 
een verslag over je onderzoek naar duurzaamheid en 
je maakt hierover een moodboard.
4. Je maakt ontwerpen en aanzichten van een 
binnen- of buitenproduct.
6. Je maakt een product door een pallet en/of 
resthout te hergebruiken.
7. Je maakt de werkplek schoon.

Opdracht producten
Je levert de volgende producten af/verricht de 
volgende werkzaamheden:

1. Een (beeld)verslag van de brainstormsessie;
2. Een eigen verdiepingsverslag over duurzaamheid;
3. Een moodboard;
4. Een map met ontwerpen;
5. Het palletproduct met een storyboard.
 
Tijdens de uitvoering van de opdracht zorg je voor 
een professionele en juiste werkhouding.

Opdracht bijzonderheden
Je zorgt dat je alle middelen, materialen hergebruikt 
en overige materialen voor de “Pallet Design Contest” 
hebt verzameld die nodig zijn om de opdracht goed 
uit te voeren.

 Je “palletproduct” voldoet aan de volgende eisen:
- maximaal 0,5m² 
- maximale hoogte 0,5m
- minimaal 80% van je object bestaat uit hergebruikt 
pallethout en/of resthout
- alle verf- en lakmaterialen zijn op waterbasis 
- mogelijk gebruik van houtverbinding(en)
- (her)gebruiken van spijkers en schroeven is toege-
staan
- je mag gebruik maken van handelektrisch gereed-
schap (geen grote werkplaatsmachines zoals een 
tafelzaag, maar wel een schroefboor- of een �guur-
zaagmachine)
- palletproduct mixen met groen en/of bloem

Kerntaak:
- Vervaardigt arrangementen
- Verzorgt presentatie

Opdracht omschrijving
1.   Je maakt een (beeld)verslag van de brainstorm-
sessie duurzaamheid.
2.   Voeg bij het (beeld)verslag je persoonlijke verdie-
ping in duurzaamheid.
3.   Voor het verslag kun je wellicht de huisstijl van je 
school gebruiken. Overleg dit met je begeleider.
4.   Het verslag wordt gebruikt om een diepere 
betekenis te geven aan het ontwerpproces. In dit 
geval is het voor de juryleden belangrijk om een 
beeld te krijgen van je vooronderzoek op het gebied 
van duurzaamheid.
5.   Je maakt een moodboard en ontwerpen voor de 
“Pallet Design Contest”. Het moodboard is vooral 
bedoeld om de sfeer op te roepen.
6. Je maakt een palletproduct (bij voorkeur gemixt 
met groen en/of bloem) voor de tentoonstellings-
wedstrijd Pallet Design Contest. Je bent hierbij vrij in 
techniek en vormgeving. Gelet wordt op vormge-
ving, kleur en technische uitstraling (authenticiteit).
8. Je presenteert je product, ondersteunt met je 
persoonlijk verslag, mood- en storyboard
9. Je maakt de werkplek schoon.
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