
Kostuumgeschiedenis  

Modebureau, jaar 1, periode 2 

  

  

  

LEERDOELEN  

Tijdens deze module leer je het volgende:  

• De student leert over de geschiedenis van westerse 

kostuums vanaf de oude beschavingen tot en met de 18e eeuw pruikentijd. 

• De student leert over de geschiedenis, kunst en kleedgedrag per periode  

• De student maakt een verslag per tijdsperiode tijdens de les, wat resulteert in je eigen 

geschiedenisboek. 

 

EINDOPDRACHT  

Het verslag wordt aan het einde van deze periode ingeleverd in de vorm van een zelfgemaakt 

geschiedenisboek en een eindtoets tijdens de laatste les. 

 

BEOORDELING   

De eindopdracht en toets worden beoordeeld met OVG op de volgende beoordelingscriteria:  

Inzet/Proces/Presentatie/Toets 

• Informatie: geef de bijdrage een goede en complete indruk van die periode? Klopt alle 

informatie? Is er een duidelijke samenhang tussen woord en afbeelding? Alle tekst moet 

in je eigen woorden geschreven zijn.  

• Verzorging en uitstraling ziet de presentatie er netjes en professioneel uit? Is het een 

overzichtelijke presentatie met duidelijke indeling, titels, tekst, beeld per tijdsperiode?  

• Bronnen: die je gebruikt om je informatie te vinden moet je vermelden. Geef duidelijke de 

titel aan als het van internet is dan de link. 

 

OPDRACHTEN  

Je maakt je eigen geschiedenisboek, je werkt hier zelfstandig aan in de les. Vormgeving 

per tijdsperiode zijn minimaal 2 pagina’s. De komende periode krijg je elke les een 

presentatie/les over een tijdsperiode, maak aantekeningen tijdens iedere les en 

verwerk deze in je verslag. De rest van de les werk je zelfstandig aan je verslag. Per 

tijdsperiode moeten in ieder geval de volgende onderdelen worden verwerkt:  

 

1- SILHOUET:  

o We maken gezamenlijk in de les een silhouet (alleen contouren) tekening 

van kleding van een man en vrouw uit deze periode twee opties: je kleurt 

het zwart in of je knipt het uit zwart papier, het gaat alleen om de 

contouren. Zet er duidelijk bij welke tijdsperiode. 

 

 

 



 

 

2-MODE OUD>MODE NIEUW:  

o 1 afbeeldingen (minimaal) van mode uit die tijd en  

o 1 afbeelding(minimaal) van hedendaagse mode outfit geïnspireerd op deze periode. Plaats 

deze naast elkaar! 

o Omschrijf hierbij welke stijlkenmerken uit deze periode terug te zien zijn in de outfit. Denk 

daarbij aan vorm, functie, silhouet, materiaalgebruik, kleuren, patronen, accessoires en 

haar &make-up.  

o Vertel algemeen iets over de kleding/accessoires in deze tijdsperiode. 

 
Afbeelding is een voorbeeld van mode van toen en plaatje van mode van nu. 

 

3- KUNST/DESIGN: 

o We maken gezamenlijk een kunstwerk wat kenmerkend is voor deze kunstperiode. 

o Zoek ook minimaal 1 afbeelding van kunst/ design uit deze tijd. En omschrijf wat er op dit 

moment speelde op dit gebied. 

 

MEEBRENGEN TIJDENS LES: 

• Laptop 

• Pen, papier en schaar 

  

PLANNING   

 

 

Weeknr. Lesweek Lesstof 

48 2 Les 1  

Oude Beschavingen 

Opdracht 1: start verslag Egyptenaren, Grieken, Romeinen. 

49 3 Les 2  

Gotiek 

Opdracht 2: verslag Gotiek 



50 4 Les 3  

Renaissance  

Opdracht 3: verslag Renaissance 

51 5 Uitval lessen 

52  Kerstvakantie 

 

01  Kerstvakantie 

 

02 6 Les 4  

Barok 

Opdracht 4: verslag Barok 

03 7 Les 5  

18e eeuw/Pruikentijd 

Opdracht 5: verslag 18e eeuw 

04 8 Les 6  

Opdrachten afmaken 

Inleveren eigen geschiedenisboek 

Eindtoets 

05 9 Portfolioweek 

 

 

 

 


