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Periode 6  Oriëntatie en ontwikkeling 

Lesweek 1 Vormgeven: introductie opdracht en keuze voor ontwerper 

Lesweek 2 Onderzoek ontwerpers door mindmap 

Lesweek 3 Vormgeven en overleg met praktijkdocent 

Lesweek 4 Praktijklessen: 5 uur proefjes maken 

Lesweek 5  Go - No Go moment 

Lesweek 6  Productontwikkeling/praktijklessen drie uur proefjes maken 

Lesweek 7 Werkvoorbereiding/praktijklessen drie uur proefjes maken 

Lesweek 8 Artist impression 

Lesweek 9 Presentatie en beoordeling van periode 6 

Periode 8 Vervaardigen en presenteren 

Lesweek 1-8 Vervaardigen 

Presentatie voorbereiden en zelfreflectie 

Lesweek 9 Presenteren   

Beoordeling proces - product en mini expositie 

Verdeling in tijd 
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De opdracht:  

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

Deze keuze bepaalt jouw te ontwerpen en te vervaardigen   

product in een gezamenlijke productlijn. Je gaat maken: 

 

Toelichting van de opdracht: 

Vorm een groep van circa 3-4 personen en kies met je groep uit de volgende modeontwerpers (zie ook 

pagina 4): Jan Tamineau, Viktor & Rolf, modehuis Chanel of Walter van Beirendonck.  

Jullie onderzoeken het DNA en de vormentaal van de gekozen modeontwerper(s). Op basis van het onder-

zoek ontwerpen jullie een productlijn waarin het handschrift van de bestudeerde modeontwerper(s) is te-

rug te vinden. Het is niet de bedoeling een eigen merk te gaan ontwikkelen. Let erop dat jullie geen kopie 

maken van reeds bestaande producten, maar dat het in lijn is met de producten van de modeontwerper(s) 

van je keuze. 

Voor Tas:  keersouffle  

Voor Schoen:    een paar pumps 

Voor Hoed: een hoofddeksel 

Inleiding 

Wat is Fashion? 

Fashion is Engels voor Mode dat in het Frans manier 

of wijze betekent. Het is een term voor een na te stre-

ven stijl en vormgeving. Fashion is als zelfstandig be-

grip een aanduiding voor de tijdsgeest, of dat wat in 

de mode is. Kledingstukken en ook kledingaccessoires 

worden vormgegeven door belangrijke ontwerpers. Zij 

zetten vaak de toon voor alle vorm te geven kleding.  

Mode komt niet alleen bij kleding voor. Ook de manier 

waarop bijvoorbeeld huizen worden gebouwd en inge-

richt is onderhevig aan mode. De aankleding van een 

woning, zoals de keuze van gordijnen, vloeren, motie-

ven tot aan de badkameraccessoires toe zijn aan mo-

detrends onderhevig. Een persoon die zich beroeps-

matig bezighoudt met trends heet een trendwatcher.  

Gebruik het oriënterend onderzoek en de ontwerpcyclus. 
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Leerdoelen  

 Een kleinschalig praktijkonderzoek uitvoeren binnen een bepaalde tijd en de uitkom-

sten te gebruiken bij het vormgeven van een product.  

 Werken met de ontwerpcyclus die bestaat uit zes stappen (zie afbeelding op pag.3). 

 Samenwerken en beslissingen nemen. 

 Je leert je te verplaatsen in de gedachtegang van de modeontwerper en begrijpt 

daardoor waarin deze zich onderscheidt in zijn werk. 

 Je traint je oplossend- en doorzettingsvermogen. 

 Werken binnen een tijdslimiet en volgens je gemaakte planning. 

 Voorcalculaties maken voor het te vervaardigen product (productlijn). 
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Beoordeling: Proces - Product - Presentatie  

criteria: 

 De karaktereigenschappen van de ontwerper zijn herkenbaar in het product. 

 Haalbaarheid van het ontwerp en vervaardigen binnen één periode. 

 Volledigheid van de berekeningen (materialen, planning periode 9). 

 Vaardigheid in de verwerking van materialen. 

 Volledigheid van een inzichtelijk proces inclusief een reflectieverslag. 

 Overtuiging van de presentatie.  

Tijdpad: 

Te leveren producten bij het Go-No Go moment (periode 6, week 3) 

Oriëntatie:  ideeschetsen, handschetsen en ontwerptekening met maten 

Onderzoeksresultaten:  mindmap 

 

Te leveren producten aan het einde van periode 6  

Ontwikkeling: proefjes, modellen, mallen, patronen (voor zover van toepassing) 

Voorbereiding: werkvoorbereiding: materiaalstaat, werkvolgorde, voorcalculatie, plan

 ning, technische tekening en artist impression 

De opdracht luidt: maak een productlijn die bestaat uit een hoed of schoen of tas in samenwer-

king met andere studenten 

 

Te leveren producten eind periode 8  

 Alle vervaardigde producten (de productlijn) 

 Een beeldende groepspresentatie waarin het vormgeef- en maakproces 

volledig inzichtelijk wordt gemaakt, en een    individueel reflectiever-

slag.  

 Alle producten zijn samengevat in het digitaal portfolio. 
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Leerdoelen  

 Je maakt kennis met het werk van specifieke modeontwerpers. 

 Je kunt de identiteit van een ontwerper vaststellen en een ontwerp maken dat hiermee in 

lijn is.  

 Je leert een mindmap te maken. 

 Je leert materiaaleigenschappen en typerende kenmerken van materialen te beschrijven. 

 Je leert om een specifieke keuze voor een materiaalbewerking te onderbouwen. 

 Je leert een verband te leggen tussen jouw ontwerp en de gekozen ontwerper en wat dit 

betekent voor de vormgeving. 

Vormgeven van de integrale Fashion 

Opdracht in periode 6: 

In de lessen vormgeven bestaat de opdracht voor deze integrale uit drie onderdelen: 

 Een onderzoek naar het werk van modeontwerpers 

 Jouw ontwerp voor een product in een productlijn na aanleiding van het onderzoek 

 Productontwikkeling, werkvoorbereiden en artist impression 

Onderzoek modeontwerpers 

Tijd: 8 weken, 16 uur vormgeven en 8 uur praktijk. 

Voordat je met het onderzoek begint leer je wat een mindmap is en hoe je ermee kunt werken. De mind-

map kan je helpen jouw onderzoek in woord en beeld te brengen. In een mindmap werk je met tekst, kleur 

en afbeeldingen. In onderstaande afbeelding vind je aanwijzingen voor het maken van een mindmap. Je 

begint in het midden en door vertakkingen en het gebruik van kleuren breng je specifieke informatie in één 

overzicht in kaart. Je maakt een informatie-plaatje met tekst en pics die je in één oogopslag kunt lezen.  
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Beoordelingscriteria: 

1. Toepassing van de mindmapstructuur volgens het voorbeeld 

2. Duidelijke weergave van de beeldaspecten 

3. De identiteit van de ontwerper moet herkenbaar zijn in de mindmap 

4. Juist toepassen van de Color Emotion Guide 

Bedrijfsonderzoek  

Bekende ontwerpers of grote modehuizen zijn een bedrijf. In dit onderzoek richt je je op de identiteit van 

het merk. Welke kenmerken zijn typisch voor het merk en hoe weet je dit, en waaraan kun je dit zien?  

Je hebt drie weken om dit bedrijfsonderzoek uit te voeren. 

 

Denk daarbij aan: 

 Vorm 

 Kleur (zie de color emotion guide) 

 Materiaal 

 Beeldmerken (zie onderstaand) 

 Symbolen 

 Typerende materiaal- en vormcombinaties  

 Belangwekkende ontwikkelingen en trends 

 Jouw mening of conclusie 

Inleveren van werk met het digitaal portfolio: Op een vooraf aan-

gewezen tijdstip lever je alle onderdelen in. Kijk op het beoordelingsfor-

mulier welke onderdelen dit zijn. Je stelt een portfolio samen met afbeel-

dingen en een toelichting op jouw onderzoek, de keuzen die je hebt ge-

maakt samen met anderen, schetsen, tekeningen, modellen en proeven. 

Gebruik het format digitaal portfolio dat bij deze Integrale hoort.  

Jouw portfolio wordt na periode 6 digitaal ingeleverd, en na periode 8 

geprint.  
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Te leveren producten eind periode 6 

Een presentatie met daarin: 

 Een PowerPoint met daarin de gekozen ontwerper, het onderzoeksproces, schetsen, vorm-

geving. 

 Proefjes met het gekozen materiaal.  

 Technische proefjes voor het maken van de pump. 

 Werkvoorbereiding: werkvolgorde in HMC planningsformulier en de voorcalculatie. 

 Alle benodigde materialen voor het maken van je product. 

Leerdoelen: 

 Leren verdiepen in een merk door bestuderen, ervaren en 

oefenen.  

 Een niet flexibel materiaal combineren in een pump. 

 Techniek en samenstelling van een pump eigen maken. 

De opdracht in periode 6:  

Ontwerp een pump in de stijl van je gekozen ontwerper.  

Praktijk Schoenen: oriëntatie en ontwikkeling  

In deze periode experimenteer je, oefen je en doe je 

onderzoek naar verschillende materialen en bewerkingen ten 

behoeve van de te maken pump. 

 

Werkvorm: Overleg met de docenten tijdens de lesuren 

en bespreek je onderzoeksresultaten met je klasgenoten. 

Onderzoek doe je in de lessen vormgeven, experimenteren en 

oefening in de praktijklessen.  

Eisen aan pump:   

 Gemaakt van leer. 

 Hak is maximaal 8 cm hoog. 

 

Studiebelasting: 8 weken, waarvan 16 uur vormgeven en 8 uur praktijk schoenen. 

 

Go - No Go moment: In week 4  wordt in overleg met de praktijkdocent de k euze ge-

maakt welk ontwerp je gaat uitvoeren in periode 8.  
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Integrale Fashion Productlijn - schoen 

Stap 1 Stap 2 Stap 3  Stap 4 Stap 5 Stap 6 

Modeontwer-
pers-/
bedrijfson-
derzoek 
 
Mindmap 
 
Programma 
van eisen  

Ideeschetsen  Go - No Go moment Product 
(pump) 
vervaardigen 

Uittesten en 
eventueel aan-
passen 
 
Voorbereiden 
gezamenlijke 
mini expositie 
van producten 

Communicatie 
en PR voor 
expositie 
 
 
Je presenteert 
product en 
proces  

Ontwerptekening 
met maten en 
materiaalbeschrij-
ving 
 
Proeven 

Technisch teke-
ning 
 
Werkvoorberei-
ding 
 
Artist Impression 

In stappen ziet het totale ontwerp- en maakproces er als volgt uit: 

Leerdoelen:  

 Je leert een bepaald type schoen te maken, in dit geval een pump 

 Je leert een onderzoek naar een ontwerper te vertalen naar een functioneel product. 

 Je traint jouw oplossings- en doorzettingsvermogen. 

 Je leert te werken in één periode. 

Beoordelingscriteria (zie het beoordelingsformulier, fase vervaardigen): 

 Uitvoering van de leestkopie, het grondpatroon en de detailpatronen. 

 Stikwerk zoals: bovenwerk - nauwkeurigheid en afwerking van uitsnijden, schalmen, 

stikwerk, kantafwerking en assemblage.  

Onderwerk - nauwkeurigheid en afwerking van binnenzool, oppennen, verwerking ver-

steviging, loopzool, zetten van de hak en afwerking van de hak.       

 Verwerking van leer en ander materiaal (gietmateriaal, hout, hard rubber, hard plastic 

of metaal). 

 Werkhouding, inzet, werktempo.  

Praktijk Schoenen: Vervaardigen 

Te leveren producten eind periode 8:  

 Pump, zoals afgesproken bij het Go - No Go moment  

 Bewijzen van onderzoek zoals proefjes en experimenten, combinatie leer – niet-flexibel 

materiaal   

 Leestkopie, grondpatroon en detailpatronen 

 Beeldende presentatie 

De opdracht in periode 8: 

In periode 8 ga je één paar pumps maken. De pump is ontworpen in de stijl van je gekozen 

ontwerper. Je werkt op basis van een voorcalculatie, een planning en een werkvolgorde, ge-

maakt in periode 6. Na iedere les vul je de weekplanner in en ook check je regelmatig de voor-

calculatie. Je noteert en anticipeert op veranderingen en stelt je planning waar nodig bij.  

 

Studiebelasting: 40 uur praktijk schoenen. 

 

Werkvorm:   

Tijdens de praktijkuren werk je aan deze opdracht. Je maakt gebruik van de faciliteiten op 

school. 
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Leerdoelen: 

 Leren verdiepen in een merk door specifieke kenmerken te bestuderen en te herkennen. 

 Leren vormgeven vanuit de identiteit van een merk. 

 Een ander materiaal combineren in een hoofddeksel. 

 Maaktechniek en constructie van een hoofddeksel onderzoeken. 

 Een voorcalculatie (planning) maken voor het vervaardigen van de hoofddeksel.  

Te leveren producten einde periode 6, een groepspresentatie met daarin: 

 PowerPoint van gekozen ontwerper, proces, schetsen, gekozen ontwerp. 

 Proefjes met het gekozen materiaal. Technische proefjes voor het maken van de hoed. 

 Werkvoorbereiding: werkvolgorde in HMC planningsformulier en voorcalculatie. 

 Alle benodigde materialen voor het te maken product. 

Studiebelasting: 8 weken, waarvan 16 uur vormgeven en 8 uur praktijk hoeden. 

 

Go - No Go moment: In week 5 wordt in overleg met de praktijkdocent de keuze 

gemaakt welk ontwerp je gaat uitvoeren.  

Praktijk Hoeden: oriëntatie en ontwikkeling  

De opdracht in periode 6:  

 

Ontwerp een hoofddeksel, bijvoorbeeld een hoed, in de stijl van je 

gekozen ontwerper waarbij je een hoedenmateriaal zoals vilt, sisal, 

sinamay e.d., gaat combineren met een ander materiaal. Je bent 

vrij welk percentage uit hoedenmateriaal bestaat en welk percenta-

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. 

Werkvorm: In deze periode experimenteer je, oefen je en doe je onderzoek met het 

gekozen niet-flexibele materiaal en test je technische bewerkingen ten behoeve van je prod-

uct. Overleg met de vormgevingsdocent en de praktijkdocent hoeden tijdens de lesuren en 

bespreek je onderzoeksresultaten met je klasgenoten. Onderzoek en schetsen doe je zoveel 

mogelijk tijdens de lessen vormgeven. Experiment en vaardigheden trainen doe je tijdens de 

praktijklessen. 
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Leerdoelen:  

 Je leert te werken vanuit een voorcalculatie en je daaraan te houden  

 Je leert een realistische aanpak opstellen. 

 Je leert de benodigde patronen te tekenen. 

 Je leert hoedenmateriaal te ‘blocken’. 

 Je leert een niet-flexibel materiaal te combineren met een traditioneel hoedenmateriaal. 

Beoordelingscriteria (zie het beoordelingsformulier, fase vervaardigen): 

 Je hebt op basis van je planning gewerkt en waar nodig aangepast. 

 Je werkt binnen de gestelde tijd. 

 Je patronen, waarmee het hoofddeksel gemaakt kan worden, zijn correct uitgevoerd. 

 Het snij– en stikwerk is zorgvuldig en correct uitgevoerd. 

 De verwerking van de hoedenmaterialen en het flexibel materiaal is correct uitgevoerd. 

 De afwerking is nauwkeurig uitgevoerd.  

 Tevens wordt gekeken naar aspecten als doorzettingsvermogen, aanwezigheid en com-

plexiteit.   

Studiebelasting: 32 uur praktijklessen hoeden. 

 

Werkvorm:   

Tijdens de praktijkuren werk je aan deze opdracht. Je maakt gebruik van de faciliteiten op school. 

 

Te leveren producten eind periode 8: een klassikale presentatie waarin je idee ver-

duidelijkt wordt van tekening tot eindproduct. Hoofddeksel, zoals vastgelegd tijdens het Go - No 

Go moment. 

Integrale Fashion Productlijn - hoed 

Stap 1 Stap 2 Stap 3  Stap 4 Stap 5 Stap 6 

Modeontwer-
pers-/
bedrijfson-
derzoek 
 
Mindmap 
 
Programma 
van eisen  

Ideeschetsen  Go - No Go moment Product 
(hoofddeksel) 
vervaardigen 

Uittesten en 
eventueel aan-
passen 
 
Voorbereiden 
gezamenlijke 
mini expositie 
van producten 

Communicatie 
en PR voor 
expositie 
 
 
Je presenteert 
product en 
proces  

Ontwerptekening 
met maten en 
materiaalbeschrij-
ving 
 
Proeven 

Technisch teke-
ning 
 
Werkvoorberei-
ding 
 
Artist Impression 

In stappen ziet het totale ontwerp- en maakproces er als volgt uit: 

De opdracht in periode 8: 

In periode 8 ga je het hoofddeksel maken. Het hoofddeksel is ontworpen in de stijl van je geko-

zen ontwerper, waarbij je hoedenmaterialen gaat combineren met een niet-flexibel materiaal. Je 

werkt op basis van een voorcalculatie, een planning en een werkvolgorde gemaakt in periode 7. 

Na iedere les vul je het logboek in en ook check je regelmatig de voorcalculatie. Je noteert en 

anticipeert op veranderingen en stelt je planning waar nodig bij.  

Praktijk Hoeden: Vervaardigen    
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Leerdoelen: 
 Leren verdiepen in het werk van een ontwerper door specifieke kenmerken te bestuderen en 

te herkennen. 
 Leren ontwerpen vanuit de identiteit van een ontwerper. 
 Een ander materiaal combineren in een rugtas. 

 Technieken en constructie van een rugtas onderzoeken. 

 Een voorcalculatie (planning) maken voor het vervaardigen van de rugtas. 

Werkvorm: In deze periode experimenteer je, oefen je en doe je onderzoek met het 

gekozen niet flexibele materiaal en test je technische bewerkingen ten behoeve van de te maken 

rugtas. Overleg met de vormgevingsdocent en praktijkdocent tijdens de lesuren en bespreek je 

onderzoeksvorderingen met je klasgenoten. Onderzoek en schetsen doe je zoveel mogelijk tijdens 

de lessen Vormgeven. Experiment en proeven maken tijdens de praktijklessen. 

Te leveren producten eind periode 6, maak een groepspresentatie met daarin: 
 PowerPoint van gekozen ontwerper, proces, schetsen, ontwerp, Artist Impression 

 Proefjes met het gekozen niet flexibele materiaal. Technische proefjes voor het maken van 
de rugtas  

 Voorcalculatie en werkvoorbereiding voor P8 

 Alle benodigde materialen voor de te maken rugtas 

 Reflectie op het oriëntatie proces. 

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.  

Je bent vrij in:  - Het formaat 
             - Het soort leer 
   - Verdeling opbergruimten, zakjes en/of vakjes      

    buiten of binnen de rugtas  

De opdracht in periode 6:  
Ontwerp een rugtas met rits in soufflé doorlopend naar de zijpanden in de stijl van je gekozen 
ontwerper. In de rugtas ga je leer combineren met een ander materiaal.  

Praktijk tassen: oriëntatie en ontwikkeling  

Go - No Go moment : In week 4 wordt in overleg met de praktijkdocent de keuze ge-
maakt welk ontwerp je gaat uitvoeren. 

Studiebelastingstijd: 8 weken, waarvan 16 uur vormgeven en 8 uur praktijklessen tassen. 
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Leerdoelen:  

 Leren werken vanuit een voorcalculatie, je daaraan houden of realistische aanpassingen 

maken. 

 Patronen maken voor een rugtas. 

 Vervaardigen van een rits in soufflé doorlopend naar de zijpanden. 

 Voering meestikken met de buitentas. 

 Het afwerken van de voering met leerbies. 

 Schouderbanden maken ten behoeve van het dragen van de rugtas. 

Beoordelingscriteria (zie het beoordelingsformulier, fase vervaardigen): 

 Je hebt op basis van je planning gewerkt en deze waar nodig aangepast. 

 Je patronen, waarmee de rugtas gemaakt kan worden, zijn correct uitgevoerd. 

 Het snij– en stikwerk is zorgvuldig en correct uitgevoerd. 

 De verwerking van het leer en het flexibel materiaal en fournituren is correct uitgevoerd. 

 De afwerking is nauwkeurig uitgevoerd.  

 Tevens wordt gekeken naar aspecten als doorzettingsvermogen, aanwezigheid en com-

plexiteit. 

Studiebelasting: 32 uur praktijklessen tassen. 

 

Werkvorm: Tijdens de praktijkuren werk je aan deze opdracht. Je maakt gebruik van 

de faciliteiten op school. 

Integrale Fashion Productlijn - tas 

Stap 1 Stap 2 Stap 3  Stap 4 Stap 5 Stap 6 

Modeontwer-
pers-/
bedrijfson-
derzoek 
 
Mindmap 
 
Programma 
van eisen  

Ideeschetsen  Go - No Go moment Product 
(rugtas) 
vervaardigen 

Uittesten en 
eventueel aan-
passen 
 
Voorbereiden 
gezamenlijke 
mini expositie 
van producten 

Communicatie 
en PR voor 
expositie 
 
 
Je presenteert 
product en 
proces  

Ontwerptekening 
met maten en 
materiaalbeschrij-
ving 
 
Proeven 

Technisch teke-
ning 
 
Werkvoorberei-
ding 
 
Artist Impression 

In stappen ziet het totale ontwerp- en maakproces er als volgt uit: 

De opdracht in periode 8: 
In periode 8 ga je de rugtas maken. De rugtas is ontworpen in de stijl van je gekozen ontwer-

per. Je werkt op basis van een voorcalculatie, een planning en een werkvolgorde gemaakt in 

periode 7. Na iedere les vul je de weekplanner in en ook check je regelmatig de voorcalculatie. 

Je noteert en anticipeert op veranderingen en stelt waar nodig je planning bij.  

Praktijk tassen: vervaardigen   

Te leveren producten einde periode 8: 

 De vervaardigde rugtas, zoals afgesproken bij het Go - No Go moment. 

 Het maakproces van Artist Impression tot eindproduct inclusief proefjes.  

 Een planningsoverzicht waarin de voorcalculatie vergeleken wordt met de werkelijk 

gemaakte uren. 

 Een beeldende presentatie en een reflectie op het maakproces. 
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Formulieren 
 

Bij deze integrale opdracht horen een aantal formulieren. In onder-

staand overzicht zie je welke dit zijn. Jij bent zelf verantwoordelijk 

voor het leerproces. Dit betekent dat jij deze formulieren altijd bij je 

hebt en op tijd zelf invult of laat invullen door de docent.  

 

 

1. Formulier Go - No Go Fashion 

2. Beoordelingsformulier integrale Fashion 

3. Weekplanner voor de integrale Fashion 

fashion 
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Formulier Go - No Go fashion 
 

Naam leerling CV 
  

Klas 
  

Datum 

  

Omschrijving  object: 
  

  

Afspraken  docent 
Vormgeven 

  

Afspraken  docent 
Praktijk Textiel 

  

Afspraken docent 
Praktijk Hout 

  

Mededelingen: 
  
  
  
  

Docenten 
  

  

  
Akkoord Niet akkoord (zie mededelingen) 

 
Paraaf 
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Periode 6  Oriëntatie, onderzoek, vormgeven, werkvoorbereiding 

Week 1 
 
Data 
______________ 

 

Week 2 
 
Data 
______________ 

 

Week 3 
 
Data 
______________ 

 

Week 4 
 
Data 
______________ 

 

Go - No Go moment 

Week 5 
 
Data 
______________ 

 

Week 6 
 
Data 
______________ 

 

Week 7 
 
Data 
______________ 

 

Week 8 
 
Data 
______________ 

 

Week 9 
 
Eindweek 
 

 

Weekplanner voor de integrale fashion  
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Periode 8  Vervaardigen  Gedaan 

Week 1 
 
Data 
__________ 

  

Week 2 
 
Data 
__________ 

  

Week 3 
 
Data 
__________ 

  

Week 4 
 
Data 
__________ 

  

Weekplanner voor de integrale branding  
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Periode 8  Vervaardigen en presenteren Gedaan 

Week 5 
 
Data 
___________ 

  

Week 6 
 
Data 
___________ 

  

Week 7 
 
Data 
___________ 

  

Week 8 
 
Data 
___________ 

  

Week 9 
 
Eindweek 
 

 

Weekplanner voor de integrale fashion  


