
 

 

Modeshow 
Project, jaar 1, periode 4 

 
 

 
LEERDOELEN 
Tijdens deze module leer je het volgende: 

 
• De student leert om van Recycled materiaal een Modeshow outfit te maken 
• De student maakt drie ontwerpschetsen en werkt hiervan 1 ontwerpschets uit 

voor de modeshow 
• De student experimenteert met verschillende materialen en middelen  
• De student maakt drie stofbewerkingen 

 
EINDOPDRACHT 

1) De eindopdracht voor deze module is het vervaardigen van een Modeshow 
outfit, die je zelf gaat showen op de catwalk.  

2) Hierbij in procesboek/dummy: 
• Drie ontwerpschetsen waarvan je uiteindelijke ontwerp is uitgewerkt in kleur  
• Drie stofbewerkingen 
• Foto’s per les van je proces  

 
BEOORDELING  
De eindopdracht wordt beoordeeld met OVG op de volgende beoordelingscriteria: 

• Uiteindelijke Modeshow outfit, moet draagbaar zijn op de show 
• Werken met verschillende bestaande kledingstukken, Recyled materialen 
• Passen in het kleurbeeld van je klas : 1A Rood/Oranje/Roze  1B Groen/Blauw 
• Geïnspireerd zijn op “Modern Bridgerton” thema 
• Procesboek/dummy met drie schetsen waarvan 1 uitgewerkt in kleur en drie 

stofbewerkingen. Foto’s in je dummy van je proces. 
 
 
 
 

   
 
 



 

 

PLANNING   
  

 
OPDRACHTEN 
Opdracht 1 
Modeshow outfit: 
Student start met uitzoeken van bestaande kledingstukken en stoffen die jouw inspireren 
en werkt vanuit de stof aan je ontwerp. Je mag het naaien, locken, aan elkaar knopen, 
lijmen, plakken, nieten, ijzerdraad en of baleinen gebruiken.  Als het maar draagbaar blijft 
voor de modeshow.  
 
Maak je ontwerp niet alledaags, maar echt een show item, werk aan je vorm en hou het 
thema hierbij in gedachten. Maak jouw moderne versie van een 18e-eeuwse outfit en laat 
je inspireren door de kostuum serie “Bridgerton”op netflix. 
 
Opdracht 2 
Procesboek/dummy 

• Drie ontwerpschetsen waarvan je uiteindelijke ontwerp is uitgewerkt in kleur. Dit 
mag met de hand, maar ook in de computer. 

• Drie stofbewerkingen, zoek drie stukken stoffen die jouw inspireren en ga  
           hiermee experimenteren. Denk aan patchwork, schilderen op stoffen, alles mag! 

• Maak foto’s per les van je proces,  
Veel succes! 

 

Week Lesplanning   9.00 - 16.15 

20 1 Les 1 -20 mei-   Uitleg Opdracht en PowerPoint Presentatie van het thema voor 
modeshow. Starten met opdracht. Einde les foto proces 

21 2  
Uitval les Hemelvaart 

22 3 
Les 2 -3 juni   –Werken aan de Modeshow outfit 
Einde les procesfoto 
 

23 4 
Les 3 – 10 juni   –Werken aan jouw Modeshow outfit 
Einde les procesfoto 

24 5 
Les 4 -17 juni   – Werken aan jouw Modeshow outfit 
Einde les procesfoto 

25 6 
Les 5- 24 juni- Laatste les Modeshow outfit afronden en eventueel accessoires erbij 
Vervaardigen 
Einde les procesfoto 

26 7 29 JUNI     MODESHOW   


