
Fashion map 



Inleiding  
Deze activiteitenreeks neemt je leerlingen mee naar de modewereld. Van idee tot patroon en nadien naar het 

effectief ontwerpen en showen van mode. De catwalk, spotlights en zelfs een echt magazine bieden ruime kansen 

aan elke leerling om zich creatief te uiten.  

We streven naar vakgeïntegreerd en vakoverschrijdend werken op alle niveau’s. Zowel voor kleuters, lagere 

schoolkinderen als in het secundair onderwijs.  

Deze activitetenmap gaat uit van ervaringsgericht leren en probeert de leerdoelen in een realistische en zinvolle 

context te plaatsen. Zo wordt het leren an sich motiverender en nemen de kinderen graag initiatief in hun eigen 

leerproces.  

Niet elke activiteitenfiche is exact 1 lesmoment. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau kan dit korter of langer 

duren. Zorg ervoor dat je steeds de lesfiches doorgenomen hebt alvorens je aan de slag gaat!  

 

Het thema kwam er overigens niet toevallig. Wist je dat Eva, onze medewerker, mode gestudeerd heeft? Mede 

dankzij haar expertise kunnen we het thema écht diep uitwerken.  

 

Alleen voor meisjes?   
Natuurlijk niet! Wat denk je van deze namen: Dirk Bikkembergs, Olivier Strelli, Dries Van Noten, Walter Van Beiren-

donck, Nicky Vankets, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Christian Dior, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Louis 

Vuitton, Giorgio Armani, Paco Rabanne, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Michael Kors, Raplh Lauren en Björn Borg. 

Wist je dat er momenteel nog steeds meer mannelijke modeontwerpers zijn dan vrouwen?  

Dat kan al wel tellen als rolmodel denken we. Niet iedereen moet nog brandweerman of piloot worden. We mogen 

niet vergeten dat elke van deze modeontwerpers zelf aan zijn  succes gebouwd heeft en dus een ondernemer  

eerste klas is.  

Daarnaast hebben we natuurlijk ook rekening gehouden met afwisseling en varianten op activiteiten zodat ieder-

een een kans krijgt.  Ook de meisjes die niet wild zijn van mode! 

 



Werken in niveaus  
Omdat we zelf niet uitgaan van een jaarklassen systeem op school hebben we deze map ingedeeld in verschillende 

niveaus. Aan de hand van de knoopjes op de zijkant van de pagina’s geven we het niveau aan.  

We laten elke leerkracht hier vrij in om de verschillende niveaus te combineren als differentiatie, of het niveau  

volgens de groep te kiezen. We bieden wel een richtlijn volgens leeftijd en motorische vaardigheden. 

1 zwart knoopje: Oudere kleuters en 1e leerjaar 

2 zwarte knoopjes: 2e en 3e leerjaar 

3 zwarte knoopjes: 4e en 5e leerjaar 

4 zwarte knoopjes: 6e leerjaar en 1e graad middelbaar 

 

Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat een activiteit kleine aanpassingen kan nodig hebben om te voldoen aan de 

mogelijkheden en interesses van je leerlingen. 

 

Disclaimer 

Steun onze missie in plaats van gratis te kopiëren aub!  

Deze lesmap is intellectueel eigendom van Level21 vzw. We verbieden uitdrukkelijk het kopiëren of op enige wijze 

dupliceren van deze activiteiten indien u niet de rechtmatige eigenaar bent van deze map.  

Het maken van kopies voor eigen activiteiten is natuurlijk wel toegestaan.  

We werken onze ideeën met veel passie uit met als doel het onderwijs te verbeteren en vragen dan ook enige 

vorm van fair-play van u als leerkracht. Koop zelf een exemplaar van deze map aan en steun zo onze missie.  

We beloven plechtig de opbrengsten van deze map te gebruiken voor een volgend creatief project.  

  

 



Cut Out Creations 



Inleiding en link met de modewereld 

Shamekh Al-Bluwi, een Jordaans grafisch artiest én Edgar Artis, illustrator van beroep tonen aan de hand van  

deze cut-out-creations hun blik op mode. Ze tekenen eerst het model met de kledingstukken en trekken er dan met 

een camera op uit om interessante nieuwe creaties te bedenken.  

Shamekh kiest vooral voor architectuur en gebouwen om zijn mode invulling te geven. Edgar kiest dan weer eerder 

voor de natuur als thema. Beiden zijn opties.  

Ook bestaande stoffen en texturen zouden een goede invulling kunnen zijn.  

 

Activiteiten in dit thema 

Als mode-illustratoren kunnen de leerlingen op hun eigen niveau met enkel modellen aan de slag.  

Ze kunnen op bestaande fiches de kledingstukken uit-prikken, -knippen of –snijden. Het is ook mogelijk de hele  

tekening zelf te maken aan de hand van wat basis anatomie-informatie.  

Daarna worden ze er op uit gestuurd. Om zelf bewust te kijken of observeren. Met een fototoestel maken ze zelf 

nieuwe voorontwerpen. Deze kunnen gelinkt worden aan een thema, kleur of stijl.  

Als alternatief voor jongere kinderen kan je werken met texturen en ze laten voelen.  

Nadien is het leuk om de voorontwerpen te bespreken. Welke keuzes werden er gemaakt. Op welke wijze werd er 

met het fototoestel om gegaan. Hoe ziet het kader er uit en welke kleuren kunnen we herkennen?  

 

Bronnen 

Alle gebruikte afbeeldingen zijn eigendom van Edgar Artis en Shamekh Al-Bluwi.  

De blanco modellen werden door Eva voor Level21 ontworpen.  



Zelf voorontwerpen fotograferen 
Ontwikkelingsdoelen en Eindtermen 

OD—Muzische vorming beeld—De kleuters kunnen 

 1.2 materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en experimenteren. 

 1.4 verschillende beeldende, technische middelen aanwenden en samen gebruiken om tot beeldend werk te komen.  

 1.5 impressies uiten in een persoonlijke, authentieke creatie en plezier scheppen in het zoeken en vinden.   

OD—Muzische vorming Algemeen—De kleuters kunnen 

 6.2 ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om hun expressiemogelijkheden te ontdekken  

 6.5 genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in ‘kunstwerken’ 

ET—Muzische vorming Beeld— De leerlingen kunnen 

 1.4 plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven  

 1.6 tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven  

ET—Muzische vorming Algemeen— De leerlingen kunnen 

 6.1 blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 

 6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen.   

Algemene aanvulling:  

De kleuters/leerlingen kunnen:  

 Op een correcte manier een fototoestel gebruiken  

 Samenwerken in kleine groepjes 

 

Benodigde materialen 

 Een fototoestel (of gsm of tablet) per 2 of 3 kleuters/leerlingen 

 Prikkers en onderleggers en/of scharen 

 Kopies van de modellen  op steviger papier (zie bijlagen) 

 Voorbeelden van afbeeldingen (zie bijlagen) 



Activiteitenplan / Lesfiche 

 Voorbereiding 

Kopieer de blanco modellen, prik of knip reeds 1 model uit volgens de voorbeelden.  

 Inleiding 

Toon de afbeeldingen als inleiding. Vraag de kls/lln wat ze zien.  

Bespreek de ‘stofjes’ van de voorbeelden. Wat zien de kls/lln? Herkennen ze dingen? Waar kan je deze zien?  

Toon nu de gekopieerde modellen. Wat is het verschil met de andere prenten?  

(deze zijn helemaal wit, hier zit geen gat in, hier kan je niet door kijken.) 

Toon het uitgeknipte/uitgeprikte voorbeeld en laat de kinderen er door kijken. Wat zien ze? 

Kijk eens rond in de klas. Wat verandert er. Wanneer vinden we wat we zien mooi?  

 Uitprikken / knippen 

Help en ondersteun de kls/lln bij het uitprikken of –knippen van de modellen.  

Tip: merk elk model met de naam van het kind. Dit kan adhv een logo, geschreven tekst of washi-tape  

 Foto’s maken en waarnemen 

Laat de kls/lln zelf op pad gaan in groepjes van 2 of 3. Dit kan in de klas, op de speelplaats of zelfs buiten de school.  

Laat hen minstens 5 foto’s maken van patronen of nieuwe ontwerpen voor hun model.  

Het is ok dat leerlingen foto’s nemen en die meteen wissen indien ze dit willen. Moderne fototoestellen bieden deze mogelijkheid aan dus 

mogen ze deze zeker ook gebruiken.  

 Samen observeren 

Laadt de afbeeldingen in op een computer en bekijk ze samen. Wat vinden we mooi, is er goed geslaagd, waar moeten we volgende keer 

beter op letten?  

Welke kleuren, vormen en patronen kunnen we herkennen?  

Hoe is de kadrage van de beelden (gebruik deze termen, ook al onthouden de kls/lln ze misschien niet) en waarop moeten we letten? 

(staan er handen of vingers op de afbeeldingen? Hebben we rekening gehouden met schaduw en licht?) 

 Afronden 

Bewaar de afbeeldingen zorgvuldig, deze kunnen later opnieuw aan bod komen.  

Je kan ze ook afdrukken en in de klas ophangen om het thema al vorm te geven.  



Zelf voorontwerpen fotograferen 
Ontwikkelingsdoelen en Eindtermen 

ET—Muzische vorming Beeld— De leerlingen kunnen 

 1.4 plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven  

 1.6 tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven  

ET—Muzische vorming Algemeen— De leerlingen kunnen 

 6.1 blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 

 6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen.   

Algemene aanvulling:  

De kleuters/leerlingen kunnen:  

 Op een correcte manier een fototoestel gebruiken  

 Samenwerken in kleine groepjes 

 

Benodigde materialen 

 Een fototoestel (of gsm of tablet) per 2 of 3 kleuters/leerlingen 

 Scharen of snijmessen en onderleggers (tafelbeschermer) 

 Kopies van de modellen  op steviger papier (zie bijlagen) 

 Voorbeelden van afbeeldingen (zie bijlagen) 



Activiteitenplan / Lesfiche 

 Voorbereiding 

Kopieer de blanco modellen, snij of knip reeds 1 model uit volgens de voorbeelden.  

 Inleiding 

Toon de afbeeldingen van de kunstenaars.  

Wat zien de leerlingen, hoe werden deze kunstwerken gemaakt, wat zijn de benodigde materialen 

Wat maakt de kunstwerken zo bijzonder. (de combinatie tussen papier, de wereld en fotografie, het perspectief)  

 Uitsnijden / knippen 

Laat de leerlingen 2 modellen kiezen en laat ze deze zelf uitsnijden of knippen.   

Tip laat de leerlingen hun eigen model merken. Dit kan adhv een logo, geschreven tekst of washi-tape  

 Foto’s maken en waarnemen 

Laat de lln zelf op pad gaan in groepjes van 2 of 3. Dit kan in de klas, op de speelplaats of zelfs buiten de school.  

Laat hen minstens 5 foto’s maken van patronen of nieuwe ontwerpen voor hun model.  

Het is ok dat leerlingen foto’s nemen en die meteen wissen indien ze dit willen. Moderne fototoestellen bieden deze mogelijkheid aan dus 

mogen ze deze zeker ook gebruiken.  

Laat ze bij het model ook een herkenbaar patroon of hun naam houden. Zo kan je achteraf traceren van wie welke foto ook weer was.  

 Samen observeren 

Laadt de afbeeldingen in op een computer en bekijk ze samen. Wat vinden we mooi, is er goed geslaagd, waar moeten we volgende keer 

beter op letten?  

Welke kleuren, vormen en patronen kunnen we herkennen?  

Hoe is de kadrage van de beelden (gebruik deze termen, ook al onthouden de kls/lln ze misschien niet) en waarop moeten we letten? 

(staan er handen of vingers op de afbeeldingen? Hebben we rekening gehouden met schaduw en licht?) 

 Afronden 

Bewaar de afbeeldingen zorgvuldig, deze kunnen later opnieuw aan bod komen.  

Je kan de leerlingen indien gewenst al meedelen dat ze hiervan een eigen magazine gaan of kunnen maken.  

Je kan ze ook afdrukken en in de klas ophangen om het thema al vorm te geven.  



Zelf voorontwerpen schetsen & fotograferen 
Ontwikkelingsdoelen en Eindtermen 

ET—Muzische vorming Beeld— De leerlingen kunnen 

 1.4 plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven  

 1.6 tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven  

ET—Muzische vorming Algemeen— De leerlingen kunnen 

 6.1 blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 

 6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen.   

ET SO— Artistieke opvoeding  

 2. Beeld > 2.2 Vormgeven > Vormgeven > 9 onder begeleiding tot een expressieve weergave komen waarbij de beeldaspecten, 

de techniek en de materialen op een verantwoorde wijze in hun persoonlijk werk worden geïntegreerd en streven hierbij naar 

originaliteit en authenticiteit.  

 2. Beeld > 2.2 Vormgeven > Lijn >  1 onder begeleiding verschillende methoden en technieken functioneel gebruiken 

ET SO— ICT 

 5. kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven  

 

Benodigde materialen 

 Een fototoestel (of gsm of tablet) per 2 of 3 kleuters/leerlingen 

 Scharen of snijmessen en onderleggers (tafelbeschermer) 

 Kopies van de modellen  op steviger papier (zie bijlagen) 

 Voorbeelden van afbeeldingen (zie bijlagen) 

 Handleiding anatomische schetsen voor ll en lkr. 

 Eventueel enkele modemagazines 



Activiteitenplan / Lesfiche 

 Voorbereiding 

Bekijk zelf de handleiding voor anatomisch schetsen en test eventueel uit 

Kopieer enkele voorbeelden van modellen.  

 Inleiding 

Toon de afbeeldingen van de kunstenaars.  

Wat zien de leerlingen, hoe werden deze kunstwerken gemaakt, wat zijn de benodigde materialen 

Wat maakt de kunstwerken zo bijzonder. (de combinatie tussen papier, de wereld en fotografie, het perspectief)  

Laat de leerlingen mee de stappen bepalen die ze moeten ondernemen om tot een dergelijk eindproduct te komen  

Model tekenen > model uitsnijden > fotograferen > foto’s printen/bekijken 

 Stap 1: anatomisch tekenen 

Voorzie per 2 leerlingen een handleiding anatomisch tekenen of geef zelf de instructie aan bord.  

Voorzie enkele modemagazines of internettoegang zodat de lln inspiratie kunnen opdoen.  

Laat de lln zelf een model en kledingstuk tekenen.  

> Eventueel kan je deze kopiëren zodat alle leerlingen enkele verschillende modellen hebben.  

 Stap 2: Uitsnijden van de modellen 

Laat de lln zelf kiezen welke delen van de kledij ze willen uitsnijden.  

Geef hen vooraf wel enkele tips. Sommige delen kan je niet uitsnijden zonder dat er andere delen los komen te zitten,  

kunnen ze dat creatief oplossen?  

 Stap 3: Foto’s maken en waarnemen 

Laat de lln zelf op pad gaan. Dit kan in de klas, op de speelplaats of zelfs buiten de school.  

Laat hen minstens 5 foto’s maken van patronen of nieuwe ontwerpen voor hun model.  

Het is ok dat leerlingen foto’s nemen en die meteen wissen indien ze dit willen. Moderne fototoestellen bieden deze mogelijkheid aan dus 

mogen ze deze zeker ook gebruiken.  

Laat ze bij het model ook een herkenbaar patroon of hun naam houden. Zo kan je achteraf traceren van wie welke foto ook weer was.  

> Om meer verscheidenheid te krijgen kunnen de lln dit ook als huistaak doen met hun gsm bijvoorbeeld en de foto’s dan digitaal delen.  

 Samen observeren 

Laadt de afbeeldingen in op een computer en bekijk ze samen. Wat vinden we mooi, is er goed geslaagd, waar moeten we volgende keer 

beter op letten?  Welke kleuren, vormen en patronen kunnen we herkennen?  

Hoe is de kadrage van de beelden (gebruik deze termen, ook al onthouden de kls/lln ze misschien niet) en waarop moeten we letten? 

(staan er handen of vingers op de afbeeldingen? Hebben we rekening gehouden met schaduw en licht?) 

> Zet zeker in op het complimenten geven op creativiteit, orginaliteit, eventuele samenwerking, …  
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