
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

READER  FASHION  DESIGN 
LEERJAAR  2 - PERIODE  7 





 

 

Babycollectie tekenen 
Digitaal tekenen, jaar 2, periode 7 

 
      
 
LEERDOELEN 
Tijdens deze module leer je het volgende: 

• De student tekent vier basiskledingstukken voor een babycollectie. Een romper, 
shirt en broek van tricot en jurkje van geweven stof.   

• De student tekent voor elk kledingstuk twee variaties, door aanpassingen te 
maken in het silhouet en/of details.  

• De student ontwerpt en tekent een artwork of dessin voor babykleding en 
digitaliseert het artwork/dessin in Illustrator.  

• De student leert hoe je details, kleuren kunt herhalen in collectie zodat er 
samenhang ontstaat.  
 

Eindopdracht – CIJFER 
Je maakt een collectie overzicht van vijf ontwerpen, waaronder minimaal een onderstuk 
voor de babycollectie in kleur. Maak de technische tekeningen in Illustrator.  
 

 
 



 

 

 
BEOORDELING  
6 april inleveren via MS teams als Ai. bestand en PDF bestand. De eindopdracht wordt 
beoordeeld op de volgende beoordelingscriteria: 
 
Alle onderstaande opdrachten zijn voldaan:  

• Technische tekeningen van een basisromper, shirt, broek en jurk.  
• Romper met artwork of dessin, in kleur.  

 
De eindopdracht wordt beoordeeld met een cijfer: 

• Proces: voldoende inzet, voldoet het aan de opdracht, samenhang in de 
collectie, gedurfde/vernieuwende of verassende ontwerpkeuzes? 

• Product: Netheid, correctheid (juiste verhoudingen/kloppend en nauwkeurig), 
kwaliteit (kan het geproduceerd worden) en originaliteit.  

 
 
PLANNING 
 

 
 
 
 

Week Opdrachten 

07 1 Les 1 – Teken een basis romper, basis shirt en basis jurk/broek met de hand na en maak 
er vier digitale technische tekeningen van.  

 
08 2 Les 2– Teken twee variaties voor een basis romper 

 
09 3 Voorjaarsvakantie 

 
10 4 

 
Les 3– Teken twee variaties voor een basisshirt 

 
11 5 

 
Les 4 – Teken twee variaties voor een basisbroek 

12 6 Les 5 – Teken twee variaties voor een basisjurk 
Pas ook variaties op details toe! 

 
13 7 Les 6 – Artwork/dessin uitwerken + toepassen op basis kledingstukken 

 
14 9 

 
Les 7 – Kleur en artwork toevoegen & collectieoverzicht creëren 6 april  

alles inleveren 
 

15 
16 

10 
11 

 

Portfolioweek 11 april t/m 21 april 2023 



 

 

OPDRACHTEN 
 
TECHNISCHE TEKENING VAN EEN ROMPER– NV/V 
Teken een basis romper, met de hand op een template na en maak er een digitale 
technische tekening van. Je kunt hierbij gebruik maken van de tutorial.  
Teken vervolgens twee variaties erbij, met korte mouwen, een andere halslijn of voeg 
details toe. Zie voorbeeld hieronder.  
 
TECHNISCHE TEKENING VAN EEN BASIS SHIRT– NV/V 
Teken een basis shirt, met de hand op een template na en maak er een digitale 
technische tekening van. Teken vervolgens twee variaties erbij, met korte mouwen, een 
andere halslijn of voeg details toe. Zie voorbeeld hieronder.  
 
TECHNISCHE TEKENING VAN EEN BASISBROEK– NV/V 
Teken een basis broek, met de hand op een template na en maak er een digitale 
technische tekening van. Teken vervolgens twee variaties erbij, met korte mouwen, een 
andere halslijn of voeg details toe. Zie voorbeeld hieronder.  
 
TECHNISCHE TEKENING VAN EEN BASISJURK– NV/V 
Teken een basis jurk, met de hand op een template na en maak er een digitale 
technische tekening van. Teken vervolgens twee variaties erbij, met korte mouwen, een 
andere halslijn of voeg details toe. Zie voorbeeld hieronder.  
 
TWEE VARIATIES OP EEN BASIS ROMPER - NV/V 
Je hebt een digitale technische tekening van een romper getekend. Teken vervolgens 
twee variaties erbij, met korte mouwen, een andere halslijn of voeg details toe. Je kunt 
de digitale technische tekening kopiëren en aanpassen. Zie voorbeeld hieronder en 
bekijk de tutorial voor tips. Let op, de variaties teken je niet na maar bedenk je zelf.  
 

 
TWEE VARIATIES OP EEN BASIS SHIRT– NV/V 
Je hebt een digitale technische tekening van een basis shirt getekend. Teken 
vervolgens twee variaties erbij, met korte mouwen, een andere halslijn of voeg details 
toe. Je kunt de digitale technische tekening kopiëren en aanpassen. Zie voorbeeld 
hieronder en bekijk de tutorial voor tips. Let op, de variaties teken je niet na maar 
bedenk je zelf.  



 

 

 
TWEE VARIATIES OP EEN BASISBROEK – NV/V 
Je hebt een digitale technische tekening van een basis broekje getekend. Teken 
vervolgens twee variaties erbij, met korte broekspijpen, een andere tailleband of voeg 
details toe. Je kunt de digitale technische tekening kopiëren en aanpassen. Zie 
voorbeeld hieronder en bekijk de tutorial voor tips. Let op, de variaties teken je niet na 
maar bedenk je zelf.  

 
 
 
 
 
 

TWEE VARIATIES OP EEN JURK– NV/V 
Je hebt een digitale technische tekening van een basis jurkje getekend. Teken 
vervolgens twee variaties erbij, met een andere halslijn, andere mouwen of voeg details 
toe. Je kunt de digitale technische tekening kopiëren en aanpassen. Zie voorbeeld 
hieronder en bekijk de tutorial voor tips. Let op, de variaties teken je niet na maar 
bedenk je zelf.  
 
Bedenk ook hoe je het jurkje aantrekt. De geweven stof past niet gemakkelijk over het 
lijfje van een baby. Gebruik dus een rits, drukknopen of knopen in het kledingstuk.  
 

 
 
 
 
 



 

 

ARTWORK OF DESSIN VOOR EEN ROMPER– NV/V 
Maak een snelle schets voor een artwork of dessin voor babykleding.  Je maakt hiervoor 
een inspiratiebord bij de ontwerplessen. Gebruik deze ter inspiratie.  
 
Tip: Je mag deze opdracht ook bij ontwerp inleveren en toepassen in je collectie.  
 
 

 
 
 
 
 
PLUSOPDRACHT TEKEN MINIMAAL TWEE ACCESSOIRES ERBIJ– NV/V 
Denk aan een mutjes, slabber, een (luier)tas,….. 

 



 

 

 
Textielwarenkennis 
Modebureau, jaar 2, periode 7 

 
 
 
 
LEERDOELEN 
Tijdens deze module leer je het volgende: 

• De student herkent verschillende soorten bindingen 
• De student kent de eigenschappen van de meest voorkomende weef en 

tricotbindingen 
 
 

EINDOPDRACHT 
De eindopdracht voor deze module is het aanleveren van een bindingen verzameling 
met  
Weefsels en breisels. Deze verzameling bevat de weef en brei proeven die er gemaakt 
zijn gedurende de periode plus al het onderzoek die wij voor een groot deel tijdens de 
lessen uitvoeren. Dit geheel dient als naslagwerk voor de student en wordt als een 
passend geheel gepresenteerd.  
 
 
BEOORDELING  
De eindopdracht wordt beoordeeld met OVG op de volgende beoordelingscriteria: 

• Kennis: De student heeft een basiskennis van de geleerde bindingen. 
• Rapporteren: Student heeft een volledig naslagwerk vervaardigd met alle 

relevante informatie en onderzoek die op waardige wijze gepresenteerd wordt. 
 
 
MEEBRENGEN 

• Snelbinder met insteekhoesjes o.i.d. voor verzamelen van de opdrachten 
• Stofschaar 
• Tekenpapier en potlood 
• Mogelijk: 

o Papierschaar 
o Garens  
o Breinaalden 
o Haaknaalden 
o Punnikklos 
o Andere weef- of breimaterialen 

  



 

 

 
PLANNING 2B/C 
     

 
 
OPDRACHTEN 
 
Opdracht 1- Opzetten weefgetouw 
Opdracht 2- Platbinding 
Opdracht 3- Keperbinding 
Opdracht 4- Satijnbinding 
Opdracht 5- Creatief weefsel 
Opdracht 6- Pen breien 
Opdracht 7- Haken 
Opdracht 8- Creatief breisel 
Naslagwerk- Bundeling van alle opdrachten 
 

Week Lesplanning   

07 1 

Les 1-     –  Constructie Weven  
- Uitleg vak en eisen 
- PowerPoint Weven 1 
- Opdracht 1 en 2 

08 2 
Les 2-     – Constructie Weven 

- PowerPoint Weven 2 
- Opdracht 3 en 4 

10 3 
Les 3-     – Constructie Weven 

- PowerPoint Weven 3 
- Opdracht 5 

11 4 
 

 Les 4-    - Constructie Breien 
- PowerPoint Breien 1 
- Tussen deadline Opdrachten 2,3,4 en 5 
- Opdracht 6 en 7 

12 5 
Les 5-    – Constructie Breien 

- PowerPoint Breien 2 
- Opdracht 6 en 7 

13 6 
 

Les 6-  – Constructie Breien 
- PowerPoint Breien 3 
- Opdracht 8 

14 7 
Les 7-  – Naslagwerk bindingen 

- Opdrachten bundelen in een naslagwerk 
 

14 8  6 april       INLEVEREN Naslagwerk 



Ontwerp: 
Kidswear collectie  
Ontwerpstudio, jaar 2, periode 7 

 

           
 
OPDRACHTOMSCHRJVING:  
Kidswear collectie voor spring/summer 2024. 
  
Als junior stylist is is het van groot belang dat jij kunt ontwerpen voor diverse doelgroepen 
en segmenten. In deze lesreeks ontwikkel jij voor het seizoen lente/zomer 2024 een 
kindercollectie voor een opdrachtgever in het laag - midden segment naar keuze (HEMA, 
ZARA, H&M, SHOEBY, ZEEMAN, WIBRA). Je kiest of je ontwerpt voor jongens/meisjes/ 
unisex en voor welke leeftijdsgroep (baby, mini of pre- teens). Door de opdrachtgever 
wordt een trendbord en kleurkaart aangeleverd. 
 
Tijdens de lessen volg je de zelfde stappen als in het bedrijfsleven wordt gezet. Je doet 
onderzoek naar de opdrachtgever en je ontwerpt met behulp van een collectieplan. De 
opdrachten per les staan elke week in teams. 
 
 Speciale aandacht wordt er besteed aan het maken van variaties en aan collectioneren*. 
In het ontwerpproces ligt de nadruk op de ontwerpprincipes: materiaal, artwork & dessins 
en detail. 
 
Tijdens het ontwerpproces zijn er feedback momenten gepland met je collega’s ( 
klasgenoten) en met de hoofdstylist (docent). Deze input verwerk je zodat je uitgewerkte 
collectie optimaal aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. 
 
*Collectioneren is het bijeenbrengen van losse kledingstukken tot een kloppend geheel/collectie. 
 
 
LEERDOELEN ONTWERP: Tijdens deze module leer je het volgende: 
 

• Student onderzoekt en ontwikkelt een modeconcept voor een specifieke 
doelgroep en werkt deze technisch uit. 

• Student heeft kennis van productgroepen en segmenten en past deze kennis toe. 
• De student ontwerpt een collectie aansluitend bij de eisen van de opdrachtgever. 
• Student heeft inzicht in kosten van de kledingproductie en past deze kennis toe. 
• Student kiest benodigde stoffen en accessoires 
• Student ontwerpt een artwork en een dessin en past deze toe in de collectie 
• De student adviseert de opdrachtgever en presenteert zijn collectie voorstel. 



INLEVEREN / PRESENTEREN IN DE LES VAN WEEK 14: 
Aan het eind van de periode lever je op:  
 
Proces  

• Vooronderzoek: Shopping report in woord & beeld (inleveren in teams) 
• Inspiratiebord voor details ( inleveren in teams)  
• Inspiratiebord voor dessins/ prints (inleveren in teams) 
• Fabric & accessory card in collectieplan/grid (tonen in les) . 
• Schetsen volgens collectieplan/grid 9 styles/ kledingstukken + minimaal 1 variatie 

per style (2 x 9 styles= minimaal 18 schetsen).  ( tonen in les) 
 

 
Eindproduct (presenteer je via powerpoint of uitgeprint in de les van week 14)  

• Dessin en print ontwerp toegepast in de collectie. 
• 9 styles/ kledingstukken van definitieve collectie ( keuze uit 18 schetsen)  technisch 

getekend in illustrator 
• Collectioneren: alle 9 collectie items ingekleurd in 2 kleurstellingen ( 2 

kleurstellingen x 9 styles= 18 styles) . Gepresenteerd in een collectie overzicht. 
• 1 presentatie tekening, modetekening van 1 outfit, op model. 

 
 

BEOORDELING  
De het proces en de  eindopdrachten wordt beoordeeld met een O/V/G  
 
Volgens onderstaande beoordelingscriteria: 
  

• Inzet: volledigheid, aanwezigheid, organisatie en doorzettingsvermogen.  
• Proces: onderzoekende houding, doorzettingsvermogen. Sluit het onderzoek aan 

op het eindproduct (ontwerpen?) Is de rode draad zichtbaar? Verwerken van 
feedback. 

• Techniek: mate van aandacht voor materiaal en techniek en het toepassen van de 
verkregen kennis.   

• Originaliteit:  creativiteit, eigenheid, nieuwe ideeën en technieken toegepast? 
• Presentatie & motivatie: duidelijk, compleet, met aandacht gemaakt en passend bij 

opdracht?  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANNING / 14 LESSEN VAN 3 UUR  
 

Weeknr. Lesweek Lesstof 
7 1 Les 1 Kennismaking & uitleg 

 
Les 2: Kennismaking segment kinderen: 

• Safety rules kinderkleding 
• + les over verhoudingen 

 
8 2 Les 3:Vooronderzoek: Informatie en inspiratie trip in centrum 

Groningen 
 
Les 4:  Vooronderzoek opdrachtgever & segment uitwerken: 
(inleveren via teams) 
 Shopping report  uitwerken & presenteren van  bevindingen 
 

9  voorjaarsvakantie 

10 3 Les 5: Vooronderzoek schetsfase: (inleveren via teams) 

• Fabric & accessory card (in collectieplan/grid)  
• inspiratiebord artwork: & dessin (deze heb je ook nodig bij 

lessen digitaal)  
• inspiratiebord: details (deze heb je ook nodig bij lessen digitaal) 

 
Les 6: Afronden vooronderzoek les 5: (inleveren: tonen in les) 
+ start schetsfase: schetsen volgens collectieplan/grid. 
 

11 4 Les 7: Schetsfase: (Inleveren: tonen in les) 
 Ontwerpen d.m.v. modetekenen> verhoudingen, materiaal en 
details 
 
Les 8: Schetsfase: ontwerpen in techniek naar keuze. 
Nadruk op variaties, details 
 

12 5 Les 9 & 10: Uitwerkfase: (Inleveren: tonen in les + eindpresentatie) 
Variaties in technische tekening + tussen evaluatie /feedback 
gesprek met hoofdstylist. 
 

13 6 Les 11 & 12: Uitwerkfase: (Inleveren: tonen in les + eindpresentatie) 
• Verwerken van feedback, ontwerpen digitaal maken, 

artwork/dessin toevoegen en collectioneren. 
• Maken van 1 modetekening. 

 
14 7 Les 13 & 14: 

Afronden en presentaties 
 

15  Portfolioweek 17 april tm 21 april. 
 

Planning is onder voorbehoud van wijzigingen 



                                                                                    

Personal Branding 
leerjaar 2, periode 7 
  

  
  
LEERDOELEN  
Tijdens deze lessen leer je het volgende:  

• De student leert over het belang van personal branding en wat dit precies is. 
• De student brengt zijn/haar persoonlijkheid in kaart door verschillende opdrachten. 
• De student onderzoekt zijn/haar imago.  
• De student leert keuzes te maken in hoe ze zichzelf willen presenteren. 
• De student oefent met verschillende digitale presentatie technieken. 

 
  

EINDOPDRACHT  
Voor de eindopdracht maak je een magazine over jezelf. Aan het einde van periode 2 lever je dit 
magazine in. Daarin verwerk je alle opdrachten uit de lessen.   
BEOORDELING   
Het magazine wordt beoordeeld met OVG op de volgende beoordelingscriteria:  
 

• Volledigheid: Zijn alle opdrachten aanwezig en volledig uitgevoerd? 
• Verzorging en uitstraling Is het geheel het magazine 1 geheel qua stijl. Is er gewerkt met 

een duidelijke indeling, titels, tekst, beeld per opdracht?  
• Eigenheid en creativiteit Geeft de eindopdracht een herkenbaar beeld van de student en 

zijn/haar persoonlijkheid?  
 

OPDRACHTEN  
1. Persoonlijkheidstest 
2. Moodboard over jezelf 
3. Interviews 
4. Waarden 
5. Branding fotoshoot 

 
 

  



PLANNING   
 
 

Weeknr. Lesweek Lesstof 
7 1 Persoonlijkheidstest 

8 2 Moodboard 

9  Voorjaarsvakantie 

10 3 Interviews 

11 4 waarden 
 

12 5 Branding fotoshoot 

13 6 Magazine (laatste les) 

14 7 Deadline donderdag 6 april 16.00 uur 
 

15  portfolioweek 
16  portfolioweek 
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