
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

READER FASHION TAILOR 
READER FASHION DESIGNER 
LEERJAAR 1 - PERIODE 3 





Blouse & Chanel jas  
Tekentafel, jaar 1, periode 3 

 
 
 
LEERDOELEN DIGITAAL TEKENEN 
Tijdens deze module leer je het volgende: 

• De student tekent een fysieke blouse na als een 
technische tekening met de hand op een template met 
potlood en fineliner.  

• De student maakt een technische tekening van een basis blouse, 
nauwkeurig, in Illustrator en volgens het gegeven stappenplan.  

• De student zoekt foto’s van verschillende kragen en maakt hier een detail 
technische tekening van in Illustrator.  

• De student past de technische tekening van de basisblouse aan naar een 
jurk en gebruikt hiervoor inspiratie en ideeën uit vijf schetsen.  

• De student maakt een technische tekening van een ontwerptekening van 
een Chanel jasje, nauwkeurig en voegt een afbeelding van geweven stof toe 
door middel van een knipmasker.  

• De student zet ontwerpschetsen van de ontwerplessen om in drie 
technische tekeningen, nauwkeurig, volgens het gegeven stappenplan, 
correct en volledig met alle naai technische details toegevoegd.  

 
EINDOPDRACHT DIGITAAL TEKENEN BLOUSEJURK - OVG 
Maak van een ontwerptekening en bestaande technische tekening van de 
basisblouse een jurk. De basisblouse heb je zelf getekend als technische tekening 
door gebruik te maken van tutorials. De technische tekening van de blouse pas je 
aan, bijvoorbeeld door de blouse langer te maken, mouwen aan te passen etc.  
Maak eerst vijf ontwerpschetsen, dan een definitieve ontwerptekening en daarna 
de technische tekening.  
 
Tip: gebruik ook inspiratie uit de les patroon tekenen denk aan belijningen die je 
hebt geleerd.  
 
Eisen: 

- Vijf ontwerpschetsen 
- Een definitieve ontwerptekening  
- Technische tekening in kleur en met verschillende lijndiktes 
- Voeg details uit de bibliotheek van Designer Support toe zoals een strik, 

riem en riemlussen, rits, knopen, etc.… 
 
 



EINDOPDRACHT  DIGITAAL TEKENEN 3 EIGEN ONTWERPEN– OVG 
Bij het vak ontwerp maak je ontwerpschetsen die passen bij de doelgroep. Kies 2 
ontwerpschetsen en maak hier tijdens de digitaal tekenlessen een technische 
tekening van de voor- en achterkant in Illustrator. Deze twee kledingstukken 
verwerk je ook in het collectieboek. Doe dit nauwkeurig, volgens het gegeven 
stappenplan, correct en volledig met alle naai technische details toegevoegd  
 
BEOORDELING 
Lever de laatste les de technische tekeningen in via MS Teams als PDF en Ai-bestand. 
 

• Alle opdrachten moeten met een voldaan zijn afgetekend voordat je aan de 
eindopdracht kunt beginnen 

• Technische tekening blouse met de hand 
• Technische tekening basis blouse Illustrator 
• Technische tekening van 4 details kragen 
• Technische tekening Chanel jasje met knipmasker met geweven stof 
• Eindopdracht: Vijf schetsen, ontwerptekening voor- en achterkant en technische 

tekening jurk  
 
Planning  

 
 
 
 

Week Opdrachten 

7 1 Les 1 – Blouse technisch natekenen met de hand & Basisblouse tekenen  
 

8 2 Les 2 – Foto’s opzoeken van vier kragen  
& kragen tekenen (staande kraag, peter pan kraag, sjaalkraag, matrozenkraag) 

9 3 Voorjaarsvakantie 

 10 3 Les 3 – Eindopdracht Maak van de blouse een jurk (eerst schetsen) 
 

11 4 
 

Les 4 – Chaneljasje natekenen n.a.v. schets Chanel  

12 5 
 

Les 5 – Knipmasker toevoegen met geweven stoffen van internet, kies een 
passende stof bij Chanel (luxe en niet goedkoop) 

13 6 Les 6 – Eindopdracht i.s.m. ontwerplessen = EXAMEN 
2 technische tekeningen naar aanleiding van ontwerpschetsen uit ontwerplessen 

14 8 
 

Les 7 -   Eindopdracht i.s.m. ontwerplessen   = EXAMEN 
2 technische tekeningen naar aanleiding van ontwerpschetsen uit 
ontwerplessen 

Laatste les  
alles 
inleveren 

15  
 

Examen start 11 april 



OPDRACHTEN DIGITAAL TEKENEN 
 
TECHNISCHE TEKENING BLOUSE MET DE HAND – NV/V 
Tijdens de les word je ingedeeld in groepen en krijg je per groepje een fysieke 
blouse. Deze blouse teken je na als een technische tekening met de hand en 
volgens de manier die je in de les leert. Maak gebruik van een template en 
hulplijnen, symmetrisch, eerst in potlood en dan met fineliner. Help elkaar met het 
maken van keuzes en vinden van oplossingen.  
 
 
Stap 1  hulplijnen tekenen   Stap 2 kraag tekenen      Stap 3 kraag spiegelen 

  
 
Stap 4 mouw tekenen  Stap 5 body tekenen  Stap 6 detail tekenen 

      
TECHNISCHE TEKENING BASIS BLOUSE IN ILLUSTRATOR – NV/V 
Teken in illustrator en met behulp van de video’s op mode-styling.nl een 
technische tekening van een basis blouse. Start met een nieuw document en voeg 
een template toe. Op het template teken je een basis shirt.   
 

 



TECHNISCHE TEKENING DETAIL VIER KRAGEN – 
NV/V 
Zoek afbeeldingen in Google of Pinterest van de vier 
onderstaande kragen. Plaats de afbeeldingen in 
Illustrator en teken deze als een detail in een 
technische tekening.  
 
Kragen: 

- Staande kraag 
- Peter pan kraag 
- Sjaalkraag 
- Matrozenkraag 
 

TECHNISCHE TEKENING CHANEL JASJE MET KNIPMASKER– NV/V 
Teken in Illustrator en schets van Coco Chanel na als een technische tekening van 
een Chanel jas. Start met een nieuw document en voeg een template toe. Op het 
template teken je de jas. Zoek een afbeelding in Google van een luxe geweven 
stof en voeg de stof toe door middel van een knipmasker. 
 

                                    
 
HET GEGEVEN STAPPENPLAN 

1. Maak een nieuw document in Illustrator 
2. Voeg een template toe aan het document 
3. Vergrendel het template  
4. Maak een hulplijn in het midden van het template 
5. Linkerkant jas  
6. Linkerkant jas spiegelen en samenvoegen 
7. Mouw tekenen en spiegelen 
8. Stiksel toevoegen 
9. Voorkant kopiëren 
10. Achterkant plakken, samenvoegen en aanpassen.  
11. Knipmasker toevoegen  



ONTWERPSTUDIO: COLLECTIEBOEK  
Proef Examen 
Ontwerpstudio, jaar 1, periode 3  
  

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

• De student ontwikkelt een eenvoudig modeconcept  
• De student experimenteert met materialen en middelen  
• De student maakt schetsen van mode-items die passen bij jou concept en doelgroep  
• De student werkt schetsen op detail uit  
• De student werkt informatie uit in een collectieplan  

  
  

  
  
 

 
  
   

 



 
EINDOPDRACHT  
  

COLLECTIEBOEK  

  
Alles dat je de afgelopen weken hebt geleerd ga je toepassen in de eindopdracht. 
Je maakt voor de eindopdracht een collectieboek en een procesboek (dummy) . 
  
  
Het procesboek:  

• Je doet onderzoek naar je gekozen merk (Modebureau) 
• Je maakt een doelgroepenbord en doelgroep profiel (Modebureau) 
• Je zoekt actief inspiratie 
• Je maakt trend en inspiratieborden 
• Je doet onderzoek naar ontwikkelingen binnen de mode (Modebureau)  
• Je maakt schetsen van kledingsetjes  

  
Het collectieboek:  

• Je maakt een moodboard, kleurkaart en verzint een concept  
• Je werkt 3 kledingsetjes (onder-bovenstuk) uit in ontwerpschetsen en werkt enkele uit in 

technische tekeningen  
• Je laat zien dat de setjes een collectie vormt en combineert meerdere items  
• Je presenteert je gemaakte werk in een met aandacht vormgegeven collectieboek  

  
  
BEOORDELING   
   
De opdrachten worden beoordeeld als onderdeel van het Portfolio-examen Basisdeel Fashion. Na 
een Go van de examinator ligt je het proces en eindresultaat toe in een mondeling examen. 
  
6 april de is deadline voor het inleveren van je procesboek en collectieboek.  
  
    
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANNING  
  
  

Week  Lesplanning   

7 Les 1:    
3 trendboards maken voor jouw gekozen merk, start inspiratiebord 

8  Les 2:    
Inspiratiebord, moodboard en concept  

9 
                     Voorjaarsvakantie 

10 

  
Les 3:    
Start Ontwerpschetsen  

11  Les 4:    
Ontwerpschetsen 10  

12  
Les 5:    
Start uitwerken drie outfits in kleur en collectioneren, maken collectieboek  

13   
Les 6:    
Maken procesboek   

14  Les 7: afmaken collectieboek en procesboek 
Beide inleveren donderdag 6 april  

15                             Portfolioweek 
  
Planning is onder voorbehoud van wijzigingen  
     



TRENDBORDEN  
  
LESDOELEN WEEK 7  
  

 
• De student kiest een merk (Zara of Scotch & Soda)) om voor te ontwerpen en verdiept zich 

in het plan van eisen  
• De student verdiept zich in trends voor het komende seizoen  

  
BENODIGDHEDEN:  

• Plan van Eisen  
• Laptop  
• Trendboeken  

 
Presentatie Zara en Scotch & Soda  
  
Opdracht  

• Kies voor welk merk/winkelketen jij gaat ontwerpen 
• Maak een trendpagina met 3 verschillende trends voor komend jaar  

  
  
  
    

INSPIRATIEBORD/ MOODBOARD/CONCEPT  
  
LESDOELEN WEEK 8  
  

• De student leert inspiratie verzamelen en gebruiken   
• De student maakt een moodboard in Illustrator  
• De student maakt bij het moodboard een kleurkaart 
• De student schrijft een concept  

  
Je gaat nu aan de slag met inspiratie verzamelen om een collectie te ontwerpen voor het door 
jouw gekozen merk.   
Je gebruikt als uitgangspunt het plan van eisen en het jouw gegeven themawoord.   
Zoek inspiratie en maak een inspiratiebord. Wat wordt de stijl van de collectie? Welke kleuren wil 
je gaan gebruiken? Zoek naar kledingdetails en stoffen die passen bij je merk.   
Verzamel je inspiratie op een of meerdere inspiratieborden. Dit mag digitaal maar ook met de 
hand in je dummy.   
Aan de hand van je inspiratieborden ga je je ideeën stileren tot een moodboard.  
Het moodboard maak je digitaal in Illustrator.   
 
 



Aan de hand van je moodboard maak je een kleurkaart en schrijf je een concept. Wat ben 
je van plan te gaan maken, waarom gebruik je welke kleuren, waarom gebruik je 
bepaalde vormen.  Hoe past het concept bij het door jouw gekozen merk, seizoen en 
themawoord?  
  
 
BENODIGDHEDEN:  

• Dummy, A4/ A3  
• Tekenspullen  
• Laptop  
• Illustrator  

  
Presentatie: Inspiratiebord/ moodboard/ illustrator 
  
Opdrachten:   

• Maak een of meerdere inspiratie borden  
• Maak een moodboard in Illustrator  
• Schrijf een concept waarin je je ideeën verwoord  
  

ONTWERPSCHETSEN  
  
LESDOELEN WEEK 10  
  

• De student maakt ontwerpschetsen om zijn ideeën verder vorm te geven  
  
  
BENODIGDHEDEN:  

• Dummy, A4/ A3  
• Tekenbenodigdheden  
• 10 x croquis A4  

  
Presentatie ontwerpschetsen/ verhoudingen /materialen 
  
Opdrachten:  

• Maak minimaal 10 schetsen van setjes kleding passend bij jouw merk, doelgroep en 
concept 

 
De schetsen moeten aan bepaalde eisen voldoen.  

– Je gebruikt minimaal 5 verschillende materialen in je schetsen  
– Minimaal 5 schetsen zijn in kleur 

 



  
  
  
  

ONTWERPSCHETSEN 2  
  
LESDOELEN WEEK 11  
  

• De student werkt zijn ontwerpschetsen uit  
• De student leert een collectie samen te stellen  
• De student stelt een collectie samen  

  
  
BENODIGDHEDEN:  

• Dummy, A4/ A3  
• Tekenbenodigdheden  
•     10 x A4 

  
Presentatie collectioneren  
  
Opdrachten:  

• Je kiest uit je ontwerpschetsen minimaal 7 kledingstukken (drie bovenstukken en drie 
onderstukken). Je maakt deze kledingstukken met de hand, in kleur, voor en achterkanten 
werk deze uit tot drie outfits, deze zijn in kleur. Werk op een model voor je outfit schetsen. 

De kledingstukken moeten onderling samenhang vertonen en een collectie kunnen vormen!  



  
  

  
  
  
  

ONTWERPSCHETSEN  in de lessen TTA, digtaal  
  
De student werkt een deel van zijn ontwerpschetsen uit in technische tekeningen voor-en 
achterkant  
    
  
  

COLLECTIONEREN/ MAKEN COLLECTIEBOEK  
  
LESDOELEN WEEK 12 
  

• De student maakt een format voor zijn collectieboek  
• De student geeft zijn collectie op een originele, professionele manier weer  

  
In je collectieboek verwerk je de onderstaande onderdelen  

• Moodboard  
• Concept  
• Uitgewerkte ontwerpschetsen  
• Vormgegeven collectie  
• Technische tekeningen  

  
  
BENODIGDHEDEN:  

• Dummy, A4/ A3  
• Tekenbenodigdheden  
• laptop  

  
Presentatie collectieboek/ vormgeving  



  
Opdrachten:  

• Je maakt een format voor je collectieboek, denk goed na over kleurgebruik, opmaak, 
lettertype etc.  

• Je collectioneert je technische tekeningen   
• Je maakt een collectieboek  

    

COLLECTIONEREN/ MAKEN COLLECTIEBOEK en PROCESBOEK 
  
LESDOELEN WEEK 13  
  

• De student geeft zijn proces weer in een procesboek  
  
In je procesboek (Dummy) verwerk je de onderstaande onderdelen  

• Merkonderzoek (Modestudio) 
• Doelgroepenonderzoek (Modestudio) 
• Trendborden  
• Inspiratieborden  
• Ontwerpschetsen  

  
  
  
BENODIGDHEDEN:  

• Dummy, A4/ A3  
• Tekenbenodigdheden  
• laptop  

  
Presentatie collectieboek/ vormgeving  
  
Opdrachten:  

• Je maakt een procesboek (Dummy) 
• Je maakt een collectieboek beide verzorgd en overzichtelijk 



Modebureau   

 jaar 1, periode 3  
  
  

LEERDOELEN  
Tijdens deze module leer je het volgende:  

• De student kan informatie over de doelgroep van het gekozen merk zowel online als offline 
verzamelen  

• De student maakt een doelgroepenanalyse en werkt deze uit in een doelgroepenbord en 
doelgroep profiel  

• De student kan informatie verzamelen en verwerken over drie ontwikkelingen in de mode  
• Je kan bij deze ontwikkelingen uitleggen 1) wat de relatie is met maatschappelijke en /of 

culturele en/of kunstzinnige ontwikkelingen en 2) wat de invloed is van die ontwikkeling op 
ontwerpprocessen, productieprocessen en commerciële processen  

• De student verwerkt onderzoeksgegevens in een goed leesbaar en overzichtelijk verslag  
  
EINDOPDRACHT  
Deze periode maak je bij Modebureau drie opdrachten voor het Proef Portfolio-examen Basisdeel 
Fashion:  

 
1. Merkonderzoek en mode items onderzoek 

2. Doelgroepenonderzoek en Doelgroepenbord.  
3. Onderzoek naar drie ontwikkelingen in de mode 

 
Deze opdrachten worden ingeleverd in een net en verzorgd procesboek (dummy) 
 
BEOORDELING   
De opdrachten worden beoordeeld als onderdeel van het Portfolio-examen Basisdeel Fashion. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANNING    
  

           
Week  

 Lesplanning   

7  
Les 1:   
Theorie over merken en mode items  
Opdracht: Merkonderzoek maken van je gekozen merk   

8  
Les 2:   
Theorie over doelgroepen en marketing  
Opdracht: doelgroepenbord en doelgroep profiel  

9  Voorjaarsvakantie  

10  
  
Les 3: 
Opdracht: verder werken aan doelgroepenbord en doelgroep profiel 

       11  
  

Les 4: 
Theorie over ontwikkelingen in de mode  
Opdracht: start onderzoek ontwikkelingen   

12  

Les 5:   
Theorie over modeketen en voorbeeld invloed van een ontwikkeling op 
ontwerpprocessen/productieprocessen/commerciële processen Opdracht: 
gekozen ontwikkeling verbinden aan proces  

13  
  

Les 6:   
Opdrachten uitwerken  

14  Les 7: opdrachten afmaken en Inleveren Procesboek op 6 april 

15  
   

Portfolioweek  
  
  
  

  
LESDOELEN WEEK 7  

• Student kiest een merk en verdiept zich hierin door middel van een onderzoek.  
  
Benodigdheden:  

• Laptop  
  
Presentatie merken Zara en Scotch & Soda  

  

 
 
 
 
 



OPDRACHT 1:  
  
1- Merkonderzoek  

• Verdiep je in het door jouw gekozen merk ( Zara of Scotch & Soda )  
• Schrijf een digitaal verslag over het merk  
• Verdiep je in: Historie, prijsstelling, winkels, oprichter etc.  
• Zoek vier foto’s van verschillende producten van jouw gekozen merk voor in jouw verslag: 

-verschillende producten (vb. jas, broek, t-shirt, sweat)   
       -schrijf ernaast de prijs, materiaal, dessin, kleurgebruik en eventueel fournituren.  

-geef jouw mening over de prijs ten opzichte van het product 
• Bronnen online en offline vermelden   

 
  
  
LESDOELEN WEEK 8 +10 

• Student leert over doelgroepen en visualiseert dit voor gekozen merk  
•  Je verzamelt informatie over de doelgroep die je hebt gekozen  

 
Benodigdheden:  

• Laptop  
  
Presentatie doelgroepen en marketing  
  
OPDRACHT 2:  
  

2- Doelgroepenbord en Doelgroep profiel  
  
Uitleg Doelgroepenbord:  

 
• Maak een collage van jouw doelgroep, dit wordt jouw Doelgroepenbord 
•  Je zet steekwoorden in je collage 

 
Uitleg Doelgroep profiel tekst  
denk bijvoorbeeld aan:  

• Geografisch: land, klimaat, woonplaats, bevolkingsopbouw, stadsgrootte etc. 
• Demografisch: leeftijd, leefstijl, gezinssituatie, woonsituatie, geslacht 
•  Sociaaleconomisch: salaris, inkomen, werkend, studerend. Modaal inkomen= €36.000,- 
Bruto per jaar eronder of er boven? 
Psychologisch/gedrag: impulsiviteit, statusgevoelig. Hoe gevoelig is de klant voor trends, 
erbij horen? Wat vindt de klant mooi, leuk, lekker? Waar wil zij graag bij horen? Lifestyle, 
persoonlijkheid?Wat zijn hun dromen? 

  
  



LESDOELEN WEEK 11   
  

• Student leert over verschillende ontwikkelingen in de mode   
• Student kiest drie passende duurzame ontwikkelingen in de mode bij zijn/haar merk  

  
Benodigdheden:  

• Laptop  
  

Presentatie duurzame ontwikkelingen in de mode  
  

  
OPDRACHT 3:  
  
  

3- Onderzoek naar ontwikkelingen in de mode  
 
Opdracht 3A: 
• Je zoekt actief naar drie duurzame ontwikkelingen in de mode  
• Je maakt hiervan een verslag minimaal 1 A4 per ontwikkeling 
• Je gebruikt offline en online bronnen voor het verzamelen van je informatie  
• Je legt uit wat de relatie is van die ontwikkelingen met maatschappelijke en/of culturele en/of   
• Kunstzinnige ontwikkelingen 
• Je gaat na of de verzamelde informatie juist en volledig is  
• Je vermeld de bronnen bij iedere ontwikkeling 
• Je legt al deze informatie overzichtelijk vast in een verzorgde dummy  

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LESDOELEN WEEK 12   
  

• Student kiest 1 duurzame ontwikkeling uit die hij/zij verder uitwerkt en verbind aan processen.  
  
Benodigdheden:  

• Laptop  
  
Presentatie over modeketen gericht op ontwerpprocessen, productieprocessen en commerciële 
processen.  
  

 3- Onderzoek naar ontwikkelingen in de mode 
      Opdracht 3b  

• Je kiest voor 1 ontwikkeling en werkt die verder uit voor jouw gekozen merk  
• Je legt uit waarom je voor die ontwikkeling hebt gekozen  
• Je geeft aan wat de invloed is van die ontwikkeling op ontwerpprocessen, productieprocessen en 

commerciële processen  
• Je gebruikt offline en online bronnen voor het verzamelen van je informatie  
• Je gaat na of de verzamelde informatie juist en volledig is  
• Je legt de informatie overzichtelijk vast in een verzorgde dummy  
 
 
 

  

  
  
 
  
  
  
  
  



 

 

 
    Naaitechnieken Chanel Jasje 
        Jaar 1, periode 3  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LEERDOELEN 
Tijdens deze module leer je het volgende: 

• De student leert diverse zakken naaien 
• De student leert een mouw met hoge kop inzetten 
• De student naait (basis) technieken van een jasje 
• De student naait (basis) werken met voering 

 
 
 
 
OPDRACHT 
Deze periode gaan we bezig met het maken van een gevoerd jasje met gevoerde zak of een 
paspelzak. 
Alle opdrachten op een rijtje: 

• Je oefent een gevoerde zak en een paspelzak op een stuk stof. 
• Maken van een proefjasje met zak  
• Maken van een echt jasje met zak (paspel of opgestikte gevoerde zak) 
• Je laat zien dat je inzicht hebt in de volgorde van naaien van het echte jasje, je voert dit 

zoveel mogelijk zelfstandig uit 
 
 
 



 

 

 
 
EINDOPDRACHT 
Een jasje van echte stof met voeringzak, beleg, voering en ingezette mouw kop. 
Je product wordt beoordeeld met een O/V/G.   
 
 
 
BEOORDELING  
Deadline om in te leveren is 6 April 16.00 uur.  
 
De eindopdracht wordt beoordeeld op de volgende beoordelingscriteria: 

• De juiste naadsoorten en naadbreedtes zijn toegepast 
• De naden zijn goed (door)gestikt (regelmatige steekgrootte, overal even breed en de 

juiste machine-spanning is gebruikt 
• De voering is juist ingezet 
• Alle doorgestikte naden bestaan uit één stiksel, er zijn geen zichtbare aan- en 

afhechtingen 
• De mouw is goed ingezet 
• De zak is netjes en op juiste wijze gemaakt 
• Je toont inzicht in het op de juiste manier in elkaar zetten 
• Je toont inzicht in het gebruik van de machines 
• Je maakt duurzaam gebruik van materialen 
• Je werk is netjes gestreken  
• Je werk is netjes ingeleverd 

 
 
Wat lever je in? 
Je map met daarin: 

- Gevoerde zak en paspelzak 
- Patronen (productierijp) 
- Stofoplegging (foto) 
- Doorpasformulier 
- Het proef Chanel jasje 
- Het echte Chanel jasje 
 
 

Wat laat je aftekenen in de les? 
- Oefeningen; gevoerde zak en paspelzak 
- Stofoplegging 
- Proefjasje 
- Doorpasformulier 
- Echte jasje 

 
  



 

 

 
PLANNING 

 

 
 
 
 
WEEK 3              
 
Oefenen opgestikte gevoerde zak en paspelzak 
Stofoplegging (Knip Handboek pag. 33-43) 
Om voordelig patronen uit de stof te halen ga je eerst de patronen los op de stof leggen. Je 
puzzelt dus even hoe het het beste ligt. Je overlegt met de docent of het goed ligt!  
Dan speld je de patronen op de stof en maak je een foto.  
Daarna ga je de patroondelen netjes met naden uitknippen. 
De figuurnaden op voor- en achterpand ga je doorslaan voor je het patroon eraf haalt! De 
tekens voor de rits en/of zakinzet kun je doorslaan of inknippen tot 2/3 mm. (Knip Handboek 
pag. 41/42). 
 
 
 
 
WEEK 4              
 
Werkbeschrijving Chanel jasje: 

- Je hoeft niet te locken omdat je het jasje gaat voeren! 
- Naai voor het damesmodel de prinsessenlijn voor en de figuurnaad achter op elkaar – of:  
- Naai voor het herenmodel de schouderpas aan het achterpand en stik deze naad door 

op de schouderpas. 
- Naai de zak in/op het jasje (Knip Handboek pag. 87 of 90-92). 
- Naai de schoudernaden en de zijnaden met de goede kanten op elkaar. 
- Strijk alle naden open of naar 1 kant naar gelang het model/voorkeur. 
- Naai de mouw in de lengte aan elkaar. 
- Zet de mouw vast met spelden op de knipjes en naai de mouw vast. (Knip Handboek 

pag. 148) 

Week 3 Oefenen opgestikte gevoerde zak en paspelzak 
Stofoplegging jasje pitjeskatoen  

Week 4 Naaien van het proefjasje & doorpassen 

Week 5 Aanpassen patroon, start naaien echte jasje  

Week 6 Start echte jasje 

Week 7 Naaien echte jasje 

Portfolioweek 



 

 

- Naai de voering:  
• Figuurnaden, schoudernaden en zijnaden naaien. 
• Schoudernaden van belegdelen op elkaar naaien. 
• Naai het beleg aan het voering voor- en achterpand. 
• Naai de dubbelgevouwen mouw in de lengte op elkaar, laat daarbij in 1 mouw 

een gat open van ca. 15 cm! 
• Zet de voeringmouw in het voeringjasje 

 
- Naai nu de voeringjas in het jasje rondom langs de gehele halslijn, middenvoor en 

onderkant op 1 cm van de kant. Middenvoor naai je 4 cm van de onderkant schuin naar 1 
cm van voering/stof onderkant bij de zijnaad: 
 

- Onderrand voering mouwen naaien (Knip Handboek pag. 307) 
 
Doorpas (Knip Handboek pag. 5-15) 
Om zeker te weten dat het model een goed passend jasje is gaan we een proefmodel maken 
en doorpassen. Het proefmodel maak je van pitjeskatoen met zakken en voering. 
Je trekt het jasje binnenstebuiten aan omdat je dan goed de naden kunt aanpassen als dat 
nodig is. Omdat jij je eigen klant bent werk je in duo’s zodat je bij elkaar de doorpas kunt doen. 
 
 
 
 
WEEK 5              
 
Patroon aanpassen (Knip Handboek pag. 5-15) 
Je gaat je patroon aanpassen n.a.v. de doorpas. Je overlegt met de docent of ze goed zijn. 
Vervolgens maak je je patroon productierijp! 
Naden zijn 1 cm, zoom onderaan panden/mouw 4 cm. Ook geef je duidelijk de recht van draad 
aan, alle knipjes en waar je zakken komen. En je benoemt elk patroondeel (voorpand, 
achterpand, mouw, beleg enz.) 
Voor de voering en beleggen maak je ook patronen. Bij de voering onderaan panden/mouw is 
de zoom 2 cm! 
 
Start echte Chanel jasje  
Werkbeschrijving Chanel jasje: 

- Je hoeft niet te locken omdat je het jasje gaat voeren! 
- Naai voor het damesmodel de prinsessenlijn voor en de figuurnaad achter op elkaar – of:  
- Naai voor het herenmodel de schouderpas aan het achterpand en stik deze naad door 

op de schouderpas. 
- Naai de zak in/op het jasje (Knip Handboek pag. 87 of 90-92). 
- Naai de schoudernaden en de zijnaden met de goede kanten op elkaar. 
- Strijk alle naden open of naar 1 kant naar gelang het model/voorkeur. 
- Naai de mouw in de lengte aan elkaar. 
- Zet de mouw vast met spelden op de knipjes en naai de mouw vast. (Knip Handboek 



 

 

pag. 148) 
- Naai de voering:  

• Figuurnaden, schoudernaden en zijnaden naaien. 
• Schoudernaden van belegdelen op elkaar naaien. 
• Naai het beleg aan het voering voor- en achterpand. 
• Naai de dubbelgevouwen mouw in de lengte op elkaar, laat daarbij in 1 mouw 

een gat open van ca. 15 cm! 
• Zet de voeringmouw in het voeringjasje 

 
- Naai nu de voeringjas in het jasje rondom langs de gehele halslijn, middenvoor en 

onderkant op 1 cm van de kant. Middenvoor naai je 4 cm van de onderkant schuin naar 1 
cm van voering/stof onderkant bij de zijnaad: 
 

- Onderrand voering mouwen naaien (Knip Handboek pag. 307) 
 
 
 
WEEK 6/7              
 
Gebruik deze weken om het jasje volgens de werkbeschrijving hierboven in elkaar te zetten.  
 
 
 
 
 
WEEK 7 PORTFOLIO WEEK            
 
Wat lever je in: 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe lever je in: 
 
Alles in een map, alle onderdelen 
in een eigen insteekhoesje.  

Zitten de opdrachten niet in een map dan worden deze niet nagekeken.  
 

Gevoerde zak en paspelzak  

Patronen   

Foto stofoplegging proef stof   

Foto stof oplegging echte stof    

Doorpasformulier  

Het proef Chanel jasje  

Het echte Chanel jasje  



 

 

      PATROONTEKENEN 
 

       Blouse/ Chaneljas         jaar 1, periode 3 
 
 
LEERDOELEN PATROON TEKENEN 

• De student maakt 3 collage in Illustrator van de blouse/jurk.   
• De student kan verschillende variaties van de blouses en jurk op een basispatroon 

tekenen.  
• De student neemt de maten van een klant en verwerkt deze in een maattabel, tekent 

het basispatroon blouse en mouw, nauwkeurig en met behulp van het  
patroon tekenboek blouse en/of video’s.  

• De student kan zelfstandig van het basispatroon een modelintekening maken en 
een stofoplegging.  

 
 
EXAMEN OPDRACHT PATROON TEKENEN 
Kennis van patronen: 
Met deze opdracht laat je zien dat je basispatronen van eenvoudige kledingstukken 
herkent. Maar ook dat je kleine aanpassingen aan patronen kunt verrichten. 
 
Maak van een basispatroon van de blouse een modelintekening en maak er een 
stofoplegging bij.  
Eisen: 

- Maak een modelintekening en teken nauwkeurig.  
- Maak een stof sparende stofoplegging en geef aan hoeveel stof je gebruikt.  

 
 
BEOORDELING_PAT 
Lever 6 april 2023 je patronenmap (examen) met de opdrachten van periode 3 op school 
in. Je opdrachten zijn netjes getekend (dunne potlood), in insteekhoezen opgeborgen en 
herkenbaar beschreven welke opdracht het is. 
Alle opdrachten moeten met een voldaan zijn afgetekend voordat je aan de eindopdracht 
kunt beginnen: 

• 3 Collage, uitgeprint of laat hem tijdens de les aftekenen. 
• Verschillende blouse en jurk variaties 
• Tekening basispatroon van de blouse/mouw + stofoplegging 
• Examen opdracht Chanel jas: modelintekening + stofoplegging 
• Toets examen basisdeel, word tijdens de les afgenomen. 

 



 

 

 
 
 
 
VIDEO’S WEBSITE 
Alle video’s van de lessen kun jij op de site www.mode-styling.nl onder het kopje VAKKEN 
JAAR 1 / Patroontekenen/ Pat_Blouse/jurk P3_ vinden. 
 
 
 
 
 
PLANNING 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

7 1 Les 1 – 3 Collages details blouse/jurk 
 

8 2 Les 2 – Patroon 1:1 Chanel jas 
 

9  Voorjaarsvakantie 

10 3 Les 3 – Blouse- en jurk variaties 
 

11 4 
 

Les 4 – Tekening grondpatroon blouse 

12 5 
 

Les 5 – Tekening grondpatroon mouw en kragen 
 

13 
 

6 Les 6 – Toets examen basisdeel 
Eindopdracht: Chanel jas 

 
14 7 Les 7 – Eindopdracht: Chanel jas/ extra tijd 

 
6 april 

alles inleveren 
17 8   

Portfolioweek  – 11 – 21 april 



 

 

 
 
 
OPDRACHTEN  
 
 
LES 1  3 COLLAGES DETAILS BLOUSE/JURK - NV/V 
Maak 3 collage van het onderstaande lijstje met verschillende details. Geef de collage een 
titel, gebruik een knipmasker om een afbeelding uit te knippen, lijn afbeeldingen netjes uit 
en schaal afbeeldingen op de juiste grootte.  
Print deze opdracht uit! 
 
Collage 1:  

� Pas     
� Pas met plooi    
� Prinsessenlijn     
� Coupenaden taille/buste   
� Deelnaad uit de schouder 

 
Collage 2:  

� Raglanmouw 
� Ingezet mouw 
� Vleermuismouw 
� Kimonomouw 
� Mouw met spie 

 
Collage 3: 

� Overhemdblouse 
� Blouse met goblet collar/Kelchkragen 
� Blouse met ruffle/ rimpels 
� Chaneljasje 
� Bomber jack 
� Spijkerjas 
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LES 2   PATROON 1:1 CHANEL JAS - NV/V 
Voor de les van naaitechnieken heb jij het patroon van de Chanel jas nodig, op je eigen 
maat. Meet je boven-, taille- en heupwijdte op, kies met deze maten de juiste patroon/maat 
uit om het standard patroon over te trekken en eventueel aan te passen.  
 
 
 
LES 3   BLOUSE/JURK VARIATIES - NV/V 
Je leert verschillende blouse en jurk variaties te tekenen. Je ontvangt modelintekeningen 
waarop jij de opdrachten tekent.  
Maak van de overhemdblouse een stofoplegging. De stof is 75 cm breed, je plakt de 
overgetrokken patroondelen stof sparend op een gekleurd papier. Meet op hoeveel stof je 
nodig bent en noteer dit op de stofoplegging. 
 
Blouse/jurk variaties: 

- Buste suçon verwerken     (alleen video) blauw papier 
- Deelnaden        (alleen video) rood papier 
- Japon met Princesse lijnen     blz. 2.29  geel papier 
- Overhemdblouse      blz. 2.1 – 2.4 
- Chanel jas        (alleen video) 
- Bomber jack       (alleen video) 

 
 
 
 
LES 4 + 5 TEKENING GRONDPATROON BLOUSE/MOUW + STOFOPLEGGING - OVG 
Wij spreken steeds van het grondpatroon van de blouse/jurk. Voor het tekenen van de 
blouse of jurk teken je hetzelfde patroon, alleen bij de jurk teken je later bij de 
modelintekening de lengte van de jurk. Het grondpatroon wordt altijd tot op de heup 
getekend.  
Teken het grondpatroon van de blouse op blz. 1.7 – 1.12 uit het boek van de blouse/jurk. 
Teken op je grondpatroon ook de overslag voor de knopen en knoopsgaten aan. 
Bij de blouse hoort ook een ingezet mouw (japonmouw aan de zoom wijdt) blz. 1.23 – 1.24 
en een manchet. 
De kragen vind jij op blz. 1.50 – 1.53. Teken de ‘kraag met losse staander’ (wat ronder 
getekend), ‘platliggend kraagje’ en de ‘eendelige kraag (schillerkraag)’. 
 
Trek alle patroondelen van de blouse over op patroontekenpapier en maak een 
stofoplegging op gekleurd papier. Meet op hoeveel stof je nodig bent en noteer dit op de 
stofoplegging. 
  



 

 

 
MAATTABEL GRONDPATROON BLOUSE + MOUW: 

 

 
 

  



 

 

 
 
TOETS EXAMEN BASISDEEL KERNTAAK. 4  (3 ONDERDELEN) 
 
Vandaag maak je de toets voor het examen van het basisdeel. 
Het volgende wordt getoetst: 

� Basispatronen van kledingstukken worden herkend (toets) 
� Aanpassingen aan basispatronen zijn verricht (examen opdracht) 
� Zonder verspilling gebruik is gemaakt van stoffen en fournituren (examen opdracht). 

 
 
 
 
EXAMEN OPDRACHT: CHANEL JAS + STOFOPLEGGING 
 

 
 
 
Tijdens de examen opdracht pas je het geleerde uit deze periode toe. 
 
Teken op een modelintekening van de blouse en de mouw de examenopdracht Chanel jas 
in. 
Trek alle patroondelen over op patroontekenpapier en maak een stof sparende 
stofoplegging op groen papier. Meet op hoeveel stof je nodig bent en noteer dit op de 
stofoplegging. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BEOORDELING EXAMEN 
 

Kerntaak 1, Werkproces 4: Voert eenvoudige patroon- en naaitechnieken uit 
Voorwaarde voor beoordeling: 
De student heeft: 
¨ alle benodigde materialen verzameld; 
¨ de benodigde proefbewerkingen gemaakt; 
¨ gecontroleerd of de materialen geschikt zijn voor het kledingstuk. 

Is er aan deze voorwaarden voldaan? JA / NEE 

Beoordeling (indien aan de voorwaarden is voldaan). 
Bepaal per criterium of het voldaan is (V) of niet voldaan (NV) is. 

De student toont aan dat: V / NV 

1. 
basispatronen van kledingstukken worden herkend;  

2. 
er aanpassingen aan basispatronen zijn verricht;  

3. 
de naaitechnische handelingen juist en in een logische volgorde zijn 
uitgevoerd; 

 

4. 
de naaitechnische handelingen precies en netjes zijn uitgevoerd;  

5. 
de juiste materialen, gereedschappen/machines zijn gebruikt en dit 
kosteneffectief is gebeurd; 

 

6. 
de machines veilig zijn gebruikt en dat er zonder verspilling gebruik is 
gemaakt van stoffen en fournituren; 

 

7. 
er een kwaliteitscontrole is uitgevoerd met behulp van een 
kwaliteitscontroleformulier; 

 

8. 
er gebruik gemaakt is van de feedback van de docent.  

De portfolio-opdracht is behaald als 6 van de 8 criteria zijn voldaan. J / N 

 
 

CHECKLIJST PATROONTEKENEN 
 

Checklist J/N 

Je hebt: 
� een patronenmap met basis- en aangepaste patronen aangelegd; 

 

Check of je hebt laten zien:  

1. - dat je de onderdelen van minimaal 3 basispatronen hebt benoemd 
- dat je deze onderdelen ook herkent 

 

2. - dat je minimaal 3 eenvoudige aanpassingen aan een patroon 
hebt verricht 

 

6. - dat je verspilling van stoffen en fournituren kunt 
voorkomen 

 



 

 

     
Klantcontact en verkoop 
 Keuzedeel, jaar 1, periode 3+4 

 
 
 
 
LEERDOELEN 
Tijdens het keuzedeel leer je het volgende: 

• De student kan een verkoopgesprek voorbereiden 
• De student kan het verkoopgesprek voeren 
• De student kan de verkoop afhandelen 
• De student kan verzoeken/bestellingen verwerken 
• De student kan de verkoop stimuleren 

 
 
 
EINDOPDRACHT EXAMEN 

1. Je schrijft een verslag of maakt een vlog aan de hand van de examenopdracht. 
Dit maak je zelfstandig. 

2. Je voert een verkoopgesprek op stage met de beoordelaar. 
3. Je voert een eindgesprek op stage of op school waar de beoordelaar vragen 

stelt over wat jij hebt gedaan voor het keuzedeel. 
Het verslag is minimaal één A4 en maximaal drie A4. 
De vlog is minimaal 4 minuten en maximaal 6 minuten. 
 
 
 
BEOORDELING EXAMEN 
Als je kunt aantonen dat je alle werkprocessen beheerst vindt het eindgesprek op stage 
of school plaats. Dit zal in periode 4 zijn.  
 
Je hebt het keuzedeel behaald als je en verslag of vlog hebt gemaakt met de 
bovenstaande voorwaarden. En als je het verkoopgesprek en het eindgesprek met een 
voldoende hebt afgerond. 
 
Het eindgesprekken word in de laatste 3 weken (week 23 – 25) van stage gevoerd, dan 
komt je begeleidende docent op bezoek bij je stagebedrijf. 
 
  



 

 

 
PLANNING 
 

 
 

 
OPDRACHTEN 
Je maakt tijdens de lessen van 1,5 uur de opdrachten online in ‘All you can laern’. 
Je maakt de opdrachten zelfstandig en levert deze ook in bij ‘All you can learn’. 
 
LES 1 + 2 
In deze les hebben de opdrachten te maken met het voorbereiden van een 
klantgesprek. Hierin leer alles over bv weet jij alles over het bedrijf, omgangsvormen en 
heb je jou klant in beeld? 
 
LES 3 + 4 
In deze lessen maak je opdrachten die over het voeren van verkoopgesprekken gaan. 
Bv. Nee bedankt, geen interesse, verkoop is vertrouwen of wat werkt wel en wat niet. 
 
 
LES 5  
In deze les leer je over het afhandelen van de verkoop en het verwerken van 
verzoeken/bestellingen.  
De opdrachten gaan over voorraad checken, bestelling staat genoteerd, alle info 
verzamelen en de lastige klant. 
 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

7 1 Les 1 – voorbereiden klantgesprek 
 

8 2 Les 2 – voorbereiden klantgesprek 
 

9  Voorjaarsvakantie 

10 3 Les 3 – verkoopgesprek voeren 
 

11 4 
 

Burgerschap 

12 5 
 

Les 4 – verkoopgesprek voeren 

13 
 

6 Les 5 – verkoop afhandelen en verzoeken verwerken 
 

14 7 Les 6 – verkoop stimuleren 
 

6 april 
alles inleveren 

17 8   
Portfolioweek  – 11 – 21 april 



 

 

 
LES 6  
Vandaag leer je hoe je de verkoop stimuleert. Hiervoor zijn er opdrachten van breng je 
product aan de man, Attention please!, het zit hem in het detail of ben jij op de hoogte? 
 
 
BEOORDELING OPDRACHTEN 
De docent bekijkt je opdrachten die je online op ‘All you can learn’ hebt gemaakt. 
Hierin let de docent op de volledigheid en of je voortgang boekt in de opdrachten. Er 
word 2x feedback over je voortgang gecommuniceerd.  
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