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Opdracht 1
Op welke foto zie je werkzaamheden die horen bij de modebranche?

Opdracht 2
Hieronder zie je verschillende termen die te maken hebben met de modebranche. 
Zoek de termen op en schrijf erachter in je eigen woorden wat de definitie is.

Trend:

Ontwerpen:

Styling:

Bekijk eerst het filmpje over mode op jijkanhetmaken.nl/filmpjes
Maak daarna de opdrachten.
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Pasvorm:

Kledingproductie:

Opdracht 3
Hieronder zie je verschillende stappen van de productie van kleding. 
Schrijf eronder wat jij denkt dat hier gebeurt en zet de stappen in de goede volgorde.

stap: stap:

stap:stap:
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Opdracht 4
De modebranche is actief bezig met duurzaamheid en innovatie. 
Wat denk jij dat de modebranche kan doen als het gaat om  
duurzaamheid?  

Opdracht 5
Hieronder zie je een innovatief product van de modebranche: de solar sjaal. 

A. Wat is dit denk je? B. Hoe werkt het? C. Waarom is het innovatief? 
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Opdracht 6
A. Welk beroep hoort bij de beschrijving?

Kies uit: tailor, ontwerper, marketeer, duurzaamheidsmanager

B. Welk beroep uit deze branche spreekt je het meest aan?  
Dat mag ook een ander beroep zijn dan hierboven genoemd. Waarom?

Ik zorg ervoor dat het kledingmerk  
waar ik voor werk bekend wordt  

bij consumenten.

Ik maak van de stoffen  
een kledingstuk.

Ik bekijk constant of we  
de kleding zo duurzaam mogelijk  

kunnen produceren. Ik kijk bijvoorbeeld  
naar of de grondstoffen duurzaam zijn.

Ik bedenk hoe het kledingstuk  
eruit moet gaan zien. Daarbij maak ik  

gebruik van 3D software.
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Opdracht 7
Hieronder zie je eigenschappen die relevant zijn om in deze branche te werken. Vink per eigenschap aan of je denkt 
dat je die eigenschap helemaal bezit (5) of juist niet (1). Let op: er is geen goed of fout. Dit geeft je een idee of je  
bij deze branche zou passen.

Opdracht 8
In het filmpje zegt Maaike dat je via veel verschillende opleidingen in de modebranche kunt gaan werken.  
Dit heeft te maken met welke kant je op wil. Je kan net als haar gaan werken in de marketing, maar ook als maker, 
ontwerper of verkoper. Zoek op internet welke opleidingen passen bij het beroep dat je hebt genoemd in opdracht 6. 
Kijk bijvoorbeeld op kiesmbo.nl of studiekeuze123.nl.

Creatief   Bezit ik helemaal    Bezit ik helemaal niet

Teamplayer   Bezit ik helemaal    Bezit ik helemaal niet

Flexibel   Bezit ik helemaal    Bezit ik helemaal niet

Enthousiast   Bezit ik helemaal    Bezit ik helemaal niet

Je hebt nu het filmpje over de mode-branche bekeken en de daarbij behorende opdrachten gemaakt.  
Er zijn nog drie andere branches in de MITT-sector: interieur, textiel en tapijt.  

Bekijk ook eens een filmpje van een andere branche, als je dat nog niet hebt gedaan.  


