
 

 

Ontwerp: 
ROK IT 
Ontwerpstudio, jaar 1, periode 2 

 
Lesbrief voorblad:  
 
 
LEERDOELEN ONTWERP: 
Tijdens deze module leer je het volgende: 
 

• Je leert onderzoek te doen naar je klant en het label waarvoor je gaat werken 
• Je leert een trend-, mood- en inspiratiebord te maken 
• Je leert een materiaalkaart te maken 
• Je leert een kleurenkaart maken 

 

 
 
 
 
  



 

 

EINDOPDRACHT 

ROcK HET MET 
 
Alles dat je de afgelopen weken hebt geleerd ga je toepassen in de eindopdracht. Deze 
eindopdracht wordt beoordeeld met een OVG.  
Niet alleen het uiteindelijke ontwerp bepaalt je cijfer ook het proces daarnaartoe is belangrijk 
en wordt beoordeeld met een OVG 

Het jaarlijkse MET Gala is bedoeld als feestelijke opening van een nieuwe tentoonstelling 
en fund raiser voor het museum. Tickets worden verkocht vanaf $ 30,000 per stuk, maar er zijn 
ook grote sponsoren (denk aan modehuizen en andere belanghebbenden) die tafels 'kopen' en 
celebrities uitnodigen. Volgens de New York Times leverde het Met Gala in 2019 ruim 15 
miljoen dollar (!) op.  

Anna Wintour is al jaren de vaste organisator van het Met Gala. Ieder jaar staat ze aan de 
leiding, kiest ze het thema, en stelt ze een comité samen.  

Zoals gewoonlijk vindt het Met Gala plaats op de eerste maandag in mei, en die valt in 2023 op 
maandag 1 mei. De tentoonstelling zal voor het publiek geopend zijn vanaf mei tot en met half 
juli in het Metropolitan Museum of Art.  

Het thema van het Met Gala 2023 is: 'Karl Lagerfeld'. De tentoonstelling die op de eerste 
maandag van mei 2023 wordt geopend, 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty', staat volledig in het 
teken van de overleden ontwerper. In een persbericht onthult het Met Museum dat de collectie 
ongeveer honderdvijftig ontwerpen van Lagerfeld zal bevatten, inclusief werk voor zijn 
gelijknamige label, Chanel, Fendi en Chloé.  
Lagerfeld stond bekend als geweldig tekenaar, en de collectie zal daarom ook niet eerder 
vertoonde schetsen van zijn hand vertonen.  

Je gaat voor de eindopdracht een outfit ontwerpen en maken voor het MET-gala.  
Je maakt een jurk op halve schaal.  
De jurk moet een statement zijn en een duidelijke verbinding hebben met je moodbord, 
concept, ontwerpschetsen en materiaalbord.  
De jurk moet van de pop af kunnen dus mag niet gespeld zijn.  
 
Voordat je aan de jurk mag beginnen lever je eerst het moodbord, concept, ontwerpschetsen, 
materiaalbord en 3 materiaal/ naaiproeven op.  
 
Je presenteert de je proces en eindproduct met een elevator pitch in de portfolioweek. 
 
BEOORDELING  
Het proces en de eindopdracht wordt beoordeeld met een O/V/G 
 
  



 

 

INLEVEREN 
 
Aan het eind van de periode lever je op: 
 
Proces (in je dummy)  

o Klantprofiel 
o Designerprofiel 
o Trendbord 
o Inspiratiebord 
o 3 Materiaalproeven 
o 10 snelle schetsen 
o 5 ontwerpschetsen 

 
Eindproduct (netjes gepresenteerd, uitgeprint, verstevigd) 

o Moodbord 
o Materiaalbord  
o Kleurenkaart 
o 1 uitgewerkt ontwerp voor en achter (in illustrator) 
o Eindontwerp 
o Elevatorpitch 

 
27 januari is deadline voor het inleveren van je dummy met daarin de opdrachten en het proces 
van het eindontwerp. Het eindontwerp “ROcK IT” moet 27 januari klaar zijn en presenteer je 
tijdens de portfolioweek.   
  



 

 

PLANNING 
 
6 LESSEN VAN 3 UUR  
 

  
48 Designerprofiel, klantprofiel, thema 
49 Trendbord 
50 Inspiratiebord/ moodbord/ ontwerpschetsen 
51 Ontwerp 
52 Kerstvakantie 
01 Kerstvakantie 
02 Ontwerpschetsen/ materiaalkaart/ kleurkaart 
03 Eindontwerp 
04 Eindontwerp 

 
Planning is onder voorbehoud van wijzigingen 
  



 

 

Opdracht les 1 
Je krijgt 3 kaarten, 1 met een designer, 1 met een genodigde van het MET-gala en 1 
themawoord waar je mee aan de slag gaat 

 
• Doe onderzoek naar de aan jou toegewezen designer, schrijf een designerprofiel 
• Zoek 20 ontwerpen van de designer die je inspireren 
• Wie is je opdrachtgever, doe een onderzoek en schrijf een klantprofiel 
• Associeer op je gekregen themawoord, wat komt erbij je op en hoe zou je dit kunnen 

gebruiken in een ontwerp 
 

 
 
 

 



 

 

INSPIRATIEBORD 
 
LESDOELEN  

• De student onderzoekt verschillende rok en jurkmodellen 
• De student maakt een inspiratiebord 
• De student kent het verschil tussen moodbord en inspiratiebord 

 
Presentatie: Rokmodellen/ inspiratiebord 
 
BENODIGDHEDEN: 

• Dummy, A4/ A3 
• Tekenspullen 
• Printtegoed 

 
Opdracht:  

• Zoek minimaal 10 verschillende rok/ jurkmodellen en 10 verschillende details 
• Schrijf erbij welke modellen bij je designer, trendonderzoek en Label passen en waarom 
• Maak een inspiratiebord 

 

 
 
  



 

 

TRENDBORD 
 
LESDOELEN  

• De student doet een trendonderzoek 
• De student maakt een trendboard 

 
BENODIGDHEDEN: 

• Dummy, A4/ A3 
• Karton A5 
• Trendboeken 
• Laptop 
• Tekenbenodigdheden 
• Photoshop 
• Printtegoed 

 
Presentatie trendonderzoek 
 
Opdrachten 
 
Trendonderzoek 

• Doe een trendonderzoek. Gebruik hiervoor de trendboeken en informatie van internet 
 

Maken trendbord 
• Maak een trendboard op A5-formaat.  

Let op kleuren, structuren, patronen, stoffen, belijningen en te verwachtte silhouetten 
 
 

  



 

 

MOODBORD 
 

• De student leert een moodbord te maken 
• De student maakt een moodbord 
• De student kent het verschil tussen moodbord, trendbord en inspiratiebord 

 
Presentatie moodbord 
 
Opdrachten  

• Maak een moodbord  
 
 
 

  



 

 

MATERIAALKAART 
 
LESDOELEN  
 

• De student leert geschikte stoffen en fournituren te gebruiken voor zijn ontwerp 
• De student maakt een materiaalkaart 
 

Presentatie materiaalkaart 
 
BENODIGDHEDEN: 

• Dummy, A4/ A3 
• Tekenspullen 
• Karton 
• Schaar  
• Stoffen 

 
 
Opdracht:  

• Kies stoffen uit voor je eindontwerp en doe hier naaiproefjes mee 
• Maak een materiaalkaart 

 
 

 
 
  



 

 

KLEURKAART 
 
LESDOELEN  
 

• De student leert kleuren te gebruiken voor zijn ontwerp 
• De student maakt een kleurkaart 
 

Presentatie kleurkaart 
 
BENODIGDHEDEN: 

• Dummy, A4/ A3 
• Tekenspullen 
• Karton 
• Schaar  
• Stoffen 

 
Presentatie kleurkaart 
 
Opdracht 
Maak een kleurkaart voor je ontwerp.  
 
ONTWERPSCHETSEN 
 
Opdracht 
Maak 10 snelle schetsen in 10 minuten. 
Maak 5 ontwerpschetsen zonder gebruik te maken van een voorgetekend poppetje.  
Je mag deze wel overtrekken en dan verder bewerken.  

GO/ NO GO 

Werk 1 ontwerp verder uit in een ontwerp voor- en achterkant. 
 
 



 

 

EINDOPDRACHT 
 
LESDOELEN WEEK 6/ 7 
 

• De student maakt zijn eindontwerp 
 
BENODIGDHEDEN: 

• Naaitasje 
• Naaimachine 
• Stoffen 

 
Opdracht:  
Maak je eindontwerp 
 
 

 
 


