
 

 

Textiel 1 
Modebureau, jaar 1, periode 1 

 
 
 
 
 
LEERDOELEN 
Tijdens deze module leer je het volgende: 

• De student kent de eigenschappen van de meest voorkomende natuurlijke en synthetische 
grondstoffen voor textiel  

• De student kent de eigenschappen van de meest voorkomende weef- en tricotbindingen  
• De student achterhaalt de grondstof van een stuk textiel door een waarnemingsproef (brand en 

vocht) met gebruik van een determinatietabel 
• De student stelt een eenvoudig stofadvies op aan de hand van basiskennis over grondstoffen en 

bindingen 

• De student interpreteert een wasvoorschrift  

 
 

EINDOPDRACHT 
De eindopdracht voor deze module is een eindtoets. De toets heeft drie onderdelen: 

- Kennistoets over de grondstoffen, bindingen en wasvoorschriften. Leerstof wordt tijdens de lessen 
uitgedeeld en staat ook op mode-styling.nl 

- Een waarnemingsproef 
- Een casus waarbij een stofadvies gegeven moet worden 

 
 

BEOORDELING  
De eindtoets wordt afgenomen aan het einde van periode 1, precieze datum en tijd krijg je van je docent te 
horen.  
 
De eindtoets wordt beoordeeld op de volgende beoordelingscriteria: 

• Kennis: Basiskennis over grondstoffen, bindingen en wasvoorschriften herkennen en reproduceren 
in open en meerkeuzevragen. 

• Waarnemen: De waarnemingsproef is nauwkeurig en correct uitgevoerd. De bijbehorende 
determinatietabel is goed geïnterpreteerd. De resultaten van de proef zijn overzichtelijk 
gedocumenteerd. 

• Adviseren: Het stofadvies is duidelijk verwoord en onderbouwd. Zowel voor de gekozen grondstof 
als binding worden argumenten gegeven. Bij de argumentatie wordt verwezen naar de gegeven 
casus. 

 
De eindtoets wordt beoordeeld met een cijfer. Voor elk toetsonderdeel kan je punten behalen, je moet 
minimaal 55% van de punten behalen om een voldoende te krijgen. 
 

 
PLANNING 
 
 

Weeknr. Lesweek Lesstof 

38 3 Les 1  
Grondstoffen: dierlijke grondstoffen 



 

 

Les 2 
Opdracht 1: vilten 

39 4 Les 3  
Grondstoffen: plantaardige grondstoffen 

Les 4 
Grondstoffen: synthetische grondstoffen 
 

40 5 Les 5  
Opdracht 2: Stofadvies 

Les 6  
Afmaken Stofadvies 

41 6 Les 7  
Waarnemingsproef  
Les 8  
Opdracht 3: Waarnemingsproef toets 

42  Herfstvakantie 
 

43 7 Les 9  
Bindingen: weefsels 

Les 10  
Opdracht 4: weven 

44 8 Les 11  
Bindingen: tricot 

Les 12  
Herhaling theorie 

45 9 Les 13  
 
Eindtoets 

46 10 Portfolioweek 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

OPDRACHTEN 
 

 
Opdracht 1: Vilten 
Wolvezels hebben bijzondere eigenschappen. Door wol te vilten kan je 
op een eenvoudige manier een lap stof maken. Tijdens deze les leer je 
hoe je moet natvilten en maak je zo zelf een klein lapje gevilte stof. 

 
 
 

Opdracht 2: (grond) Stofadvies 
Deze opdracht maak je in duo’s. Tijdens de les krijg je een casus uitgedeeld van een modisch ontwerp met 
een korte toelichting. Voor elk van de kledingstukken uit het ontwerp geven jullie een grondstofadvies. 
Zorg dat het advies voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- Onderbouw je grondstofadvies met argumenten. Verwijs daarbij terug naar de tekst uit de casus. 
Schrijf je tekst zo dat je een designer kan overtuigen! 

- Vermeld van de gekozen grondstof de afkorting, belangrijkste kenmerken en het wasadvies. 
- Voeg 3 afbeeldingen toe van mogelijke stoffen, gemaakt van de door jullie geadviseerde grondstof 
- Het grondstofadvies heeft een overzichtelijke en professionele uitstraling 

 Opdracht 3: Waarnemingsproef 
Je krijgt twee stoffen, die jezelf gaat onderzoeken door middel van de brandproef en vochtproef. 
 

Opdracht 4: Weven 
Veel van de stoffen die wij in ons dagelijks leven dragen en gebruiken 
zijn weefsels. Voor deze opdracht krijg je een weefraam en veel 
verschillende stoffen en garens om zo met de hand een mooi lapje stof 
te weven. 
 
 
 

 
Opdracht 5: Eindtoets  
Open en meerkeuzevragen 
 
 
 
 
Tijdens de portfolioweek presenteer je het stofadvies en de 2 lapjes stof die je zelf hebt gemaakt (vilt, 
weefsel en breisel).  


