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MASTERCLASS FOCUS OP KLEUR

Managen van kleuren

Inhoud

▪ Wat moet je weten om kleuren te kunnen kiezen?

▪ Wat moet je weten om kleuren te kunnen managen?

▪ Wat is kleur?

▪ Eigenschappen van kleur

 Kwalitatief

 Kwantitatief

▪ Het meten van kleureigenschappen
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Wat moet je weten om kleuren te kiezen?

▪ Je moet kennis hebben van kleur:
 Wat is kleur?

 Wat zijn de kenmerken van kleur

 Kleursystemen vs kleurcollecties

 Kleurpsychologie

 Kleurharmonie 

 Kleurwerking

Beantwoord de gekozen kleur(combinatie) aan het doel wat ik 
heb?

Wat moet je weten om kleuren te managen

▪ Kennis van ons visuele systeem

▪ Kennis van externe invloeden op kleurwaarneming

 Licht

 Voorwerp

▪ Kennis van colormetrie

▪ Kennis van kleurmeetinstrumenten

▪ Hoe je visueel kleur beoordeelt

▪ Hoe je instrumenteel kleur beoordeelt
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Wat is kleur?

▪ Elementair natuur verschijnsel tussen licht en duisternis, een 

verschijnsel wat we kunnen waarnemen. 

▪ Natuurkundigen zeggen: gereflecteerd licht.

Natuurverschijnsel tussen licht en duisternis
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Eigenschappen van kleur

▪ Kwalitatieve eigenschappen

 Hard-zacht

 Warm-koud

 Helder, zuiver, kalm etc

De kwalitatieve eigenschappen bepalen of je product succesvol wordt of niet
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Hoe meet je kwalitatieve kenmerken

▪ Semantische differentiaal
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Eigenschappen van kleur

▪ Kwantatieve eigenschappen:

 Kleurtoon

 Lichtheid

 Verzading

Hoe meet je kwantitatieve kenmerken

▪ Visuele analyseren

▪ Kleurmeters 

 Spectrofotometer

 Spectraal waarden

 Lab waarden (CIE kleurenruimte coordinaten)

 Colorimeter

 XYZ waarden

 Lab waarden (CIE kleurenruimte coordinaten)
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Managen van kleur

▪ Vergelijken van de kleur van product (batch) met de 

gekozen kleur (standaard)

▪ Kleurverschil

 Niet waarneembaar, net waarneembaar, ruim waarneembaar

▪ De afstand tussen twee punten in de kleurenruimte

 Aan de hand van de L* a* b*- of L* C* H*- waarden of andere 

waarden afhankelijk van de gekozen kleurenruimte.

▪ Toleranties bepalen PASS/FAIL

▪ Eventueel aanpassen receptuur

Praktijkclass

▪ In het LAB hebben we straks het vervolg met oefeningen

▪ Leren waarnemen kwantitatieve kenmerken

▪ Visueel kleur beoordelen

▪ Instrumenteel beoordelen


