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In het kort 
Bedrijfs informatie voor opdracht InnovatieLab Geïntegreerd. 
 
Opdracht Innovatielab Geïntegreerd. 
De opdracht betreft het (her)ontwerp van een product dat seriematig in een kunststof productie 
techniek kan worden vervaardigd, resulterend in Cad tekeningen. Qua complexiteit kan gedacht worden 
aan een behuizing van een bedieningsconsole of controller voor consumenten of B2B markt. 
1 klas, ongeveer 10 groepen van 3 studenten, gaan tegelijkertijd met de opdracht aan de slag. 
De opdracht is in principe gelijk, in overleg kunnen er enkele varianten/nuances worden aangebracht 
om ergens nadruk op te leggen. Bv high end/low end of innovatief/basic of strak/organisch 
Planning: 

 Looptijd: 10 weken; kalenderweek 16-26. (week 18 vakantie) 

 Kickoff bedrijf inweek 17,  

 Eindpresentatie week 25,  

 Rapportage wk 26. 

Wat verwachten we wanneer van het bedrijf? (NB graag in enkele korte iteratieslagen) 
1. Geef een aanleiding en een korte beschrijving van de opdracht inclusief doelstellingen. (week 14 

gereed) 

2. Programma van eisen en wensen, tussen 10-50 punten (week 14 gereed). Dit document hoeft 

niet 100% te zijn. Student moet ook leren kritisch te kijken, het aan te vullen en te herschrijven 

in een formeel PvE. 

3. Één/enkele pagina’s Design briefing (week 14 gereed) met indien mogelijk instructie over 

gebruik van kleur, vorm, verhoudingen, details, productgrafiek, etc. Bv mbv Moodboards ed. 

4. Specbladen/info over de te gebruiken producten/onderdelen/modules welke moeten worden 

ingebouwd; afmetingen, interfaces, standaard normdelen, logo’s, aansluitingen etc. 

5. Concurrentie informatie over te ontwerpen product (week 15 gereed) 

6. Voorbeeldproduct (en) of componenten (geleverd uiterlijk week 16) 

7. SWOT van het bedrijf; waar is het goed in, productiefaciliteiten, wat zijn kansen, welke trends 

spelen er etc. 

8. De Kick off zal waarschijnlijk met een PPT door de Opdrachtgever worden gedaan met 

aansluitend Q&A. Documenten komen beschikbaar voor studs. 

Nadere informatie 
 
intro 
Voor onze opleiding Industrial Design Engineering van de HvA zijn we op zoek naar bedrijven als 
opdrachtgever voor het projectvak Geïntegreerd ontwerpen. Dit vak biedt de kans aan bedrijven om een 
ontwerptraject uit te besteden. Bijvoorbeeld voor verbeterprojecten die nog op een verlanglijstje staan, 
of een haalbaarheidsstudie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een herontwerp van een bestaand product 
dat Geïntegreerd van opzet moet worden voor de klant. Het kan ook gaan om een product dat 
momenteel nog in proefserie met andere productietechnieken wordt vervaardigd en waar de definitieve 



 

productietechniek moet worden toegepast. Het gaat om ongeveer 10 groepen van 3 studenten uit het 
2e jaar, die daarbij met name kennis op het gebied van kunststof productietechnieken (bv. Spuitgieten, 
thermovormen, RTM, Additive Manufacturing) leren toepassen in een ontwerptraject, met focus op de 
Geïntegreerd ontwerp. Met geïntegreerd wordt hier bedoeld om zo veel mogelijk functies in het 
kunststof product te integreren, bv behuizing, bevestiging en positionering van diverse componenten, 
handvat, koeling etc etc. 
 
Wat levert het jullie op? 
Het resultaat bestaat uit diverse concepten en een totaal geïntegreerd eindconcept en technische detail 
tekeningen van meerdere onderdelen.  
Het betreft een 5 puntsvak. Dat wil zeggen dat er een tijdsinvestering van 140 uur per student in het vak 
zit. Per groep van 3 studenten wordt er in een ontwerp dus 420 uur geïnvesteerd (10 manweken). Voor 
een klas met 10 groepen gaat dit om 100 manweken, dus twee manjaar. Uiteraard gaat het niet om 
afgestudeerde ingenieurs. Maar wij zullen ons uiterste best doen om hier zo veel mogelijk nuttige 
invulling aan te geven. De studenten worden begeleid door meerdere coaches met veel ervaring in 
productontwikkeling. 
Mogelijk dat jullie door dit project ook in contact kunt komen met potentiele toekomstige stagiairs of 
medewerkers van uw bedrijf. 
 
Wanneer? 
Het project loopt van kalenderweek 16 t/m 26 dus 10 weken. (-1 vakantieweek) 
 
Wat kost het jullie? 
Een tijdsinvestering. We verwachten een geschreven briefing met een (opzet van een) PvE, waarin ook 
de design richtlijn is beschreven. We verwachten van jullie een kick off (1 uur) toelichting, op de HvA in 
Amsterdam in week 17.  
In week 19 willen we met de gehele groep van (max) 32 studenten op bedrijfsbezoek (2, max 3 uur) 
komen om de producten en de productiefaciliteiten te bekijken. Eerste vragen en ideeën kunnen 
uitgewisseld. Docenten zijn hierbij en kunnen dit proces evt ondersteunen. 
Gedurende de looptijd kunnen er af en toe vragen komen. Als coaches gaan we dit stroomlijnen tot een 
werkbare situatie. Bv een wekelijkse top 5 vragen per mail. 
In week 21 vragen we van u een reactie op de conceptvoorstellen (2uur) 
In week 24 bedrijfsbezoek of op HvA pitches van 10 groepen, waar we ook jullie mening vragen. (2 uur) 
Kortom ik verwacht een tijdsinvestering van uw zijde inclusief voorbereiding en reistijden van 3 of 4 
mandagen. Ga voor de zekerheid uit van 1 manweek. 
 
Verder zouden we het erg waarderen als jullie een incentive kunt voorstellen. Bv een beloning voor de 
groep met het beste voorstel. Dat kan gaan om de intentie om het voorstel in productie te nemen, een 
mogelijkheid om het ontwerp af te mogen maken, naamsvermelding, een geldprijs, goodiebag, een 
bedrijf gerelateerd product, een getuigschrift/aanbevelingsbrief etc etc. 
 
Bedankt voor het meedenken. We hopen op een heel vruchtbaar project voor beide partijen. Ik sta zeer 
open voor suggesties of verbeteringen op dit voorstel. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag. 
 
Voor vragen of meer informatie of inschrijven: 

Marc Barends 
m.l.barends@hva.nl 
0621158948 
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