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Je onderzoekt met medestudenten de 
vormentaal van een modeontwerper(s) en 
ontwerpt een productlijn die bestaat uit 

hoeden, schoenen en tassen. 

De opdracht











Doel

Je hebt gekozen voor de afstudeerrichting 
hoed, schoen of tas. 

Deze keuze bepaalt jouw te ontwerpen en te 
vervaardigen product in een gezamenlijke 

productlijn. 



Stap 1: probleem verkennen  



probleem verkennen  

Vorm een groep (circa 3-4 personen) en kies met je 
groep uit de volgende modeontwerpers:

Jan Tamineau, Viktor & Rolf, modehuis Chanel 
of Walter van Beirendonck. 

Jullie onderzoeken het DNA en de vormentaal van 
de gekozen modeontwerpers(s), en ontwerpen een 

productlijn waarin het handschrift van de 
bestudeerde modeontwerper(s) is terug te vinden. 







Programma van eisen 

Eisen aan het hoofddeksel:  
 Traditioneel hoedenmateriaal combineren met een ander materiaal. 

 De hoed wordt ambachtelijk en technisch juist afgewerkt. 

 Je bent vrij in: formaat, garnering, versiering, man/vrouw hoed. 

 

Eisen aan pump:   
 Gemaakt van leer. 

 Hak is maximaal 8 cm hoog. 
  

Eisen aan rugtas: 
   Rits in soufflé, doorlopend naar zijpanden 

 Gemaakt van leer 

 Voering mee gestikt met buitentas, afgewerkt met leerbies 

 Schouderbanden  

 Onderleg 

 Spannaad  

 Evt. omboek, kort handvat/draaglus.  



Op basis van jullie onderzoek naar vormgever(s) 
in de mode samengevat in een mindmap, verzin je 
meerdere ideeën die je laat zien in ideeschetsen
(minimaal 5) die worden geschetst in het 
schetsboek.

Stap 2) Ideeën verzinnen en genereren

Stap 3) concepten uitwerken en keuzes 
maken

Uit je ideeschetsen kies je één idee dat je uitwerkt tot een 
ontwerptekening, deze wordt uit de hand getekend met alle 
maten en alle materialen die je wilt gebruiken. In de 
detailtekeningen laat je de constructie en de verbindingen van 
materialen zien. 



GO – NO GO moment

ontwerptekening detailtekeningen



werkvoorbereiding bestaat uit

artist impression

Je maakt een handgetekende ruimtelijke afbeelding van je 
ontwerp opgewerkt in kleur die je product en de 
gebruiksmogelijkheden optimaal toont. Let op: gebruik geen liniaal 
en geen zwart of wit potlood.

Na het Go No Go moment maak je op basis van je ontwerptekening 
een technisch tekening bestaande uit aanzichten met liniaal 
getekend op schaal, technische en experimentele proefjes waarbij 
je technieken oefent en ideeën uitprobeert, en een materiaalstaat
met alle materialen en prijzen. 



Beoordeling P6



vervaardigen

product testen & optimaliseren

presenteren 

Je presenteert als groep de producten en het 
proces voor docenten en medestudenten. 
Gebruik daarbij de volgende uitgangspunten:
• De samenwerking is als volgt verlopen;
• Ik heb daardoor geleerd van het 

vormgeving- en maakproces;
• Dit ging goed en neem ik mee;
• Ik kan mijzelf verbeteren door…



Beoordeling P8



• Stel een groep samen met alle afstudeerdisciplines 
(hoed, schoen, tas) 

• Bekijk voorbeelden van het werk van alle vormgevers
• Maak op tijd een keus voor een vormgever
• De kwaliteit van het product en de uitvoering is 

belangrijk
• Het product en alle onderdelen moeten op tijd af
• Presenteer de producten, het proces en de 

samenwerking
• Zorgvuldige evaluatie door samen kritisch terug te kijken

Belangrijke aandachtspunten



Vragen?


