Junior Stylist

Lesbrief Masterclass Junior Stylist
De Skills Masterclasses zijn korte en bondige praktijkgerichte presentaties gegeven door
gepassioneerde experts uit de beroepspraktijk. Het doel van de Masterclasses is om studenten te
inspireren, motiveren en uit te dagen om binnen het beroep meer uit zichzelf te halen.
Voor verschillende beroepen en opleidingsniveaus zijn er Materclasses ontwikkeld. De onderwerpen
verschillen en vallen uiteen in o.a. Suiker blazen, 3D behang en een Permanent voor mannen.
Alle onderwerpen hebben betrekking op nieuwe ontwikkelingen, technieken en trends die actueel zijn
in de beroepspraktijk. Daarnaast staat het tonen van vakmanschap en het ontwikkelen van je Skills
centraal.
De Masterclasses dienen als ondersteuning en verrijking op het lesprogramma en kunnen door
docenten op het vmbo en mbo worden ingezet tijdens hun lessen. Elke Mastersclass gaat gepaard
met een lesactiviteit die naar eigen inzicht kan worden ingezet. De Masterclasses zijn niet direct
gerelateerd aan de Vakwedstrijden van WorldSkills Netherlands, maar kunnen wel ter voorbereiding
worden gebruikt.
TITEL
OPLEIDING

Wie ben jij als ontwerper?


Junior Stylist



Fashion Designer



Fashion Tailor

OPLEIDINGSNIVEAU

Niveau 4

DUUR

2 lessen

LEERDOEL

De student leert:


Hoe hij/zij zijn/haar eigen identiteit als ontwerper in kaart kan
brengen.

BENODIGDHEDEN



Hoe hij/zij de eigen doelgroep kan aanspreken.



Hoe hij/zij de eigen stijl kan vertalen naar een product.



Een foto van jezelf



Pen en papier



Een computer



Internet

ONDERWERP
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ERVAREN &
BELEVEN



Skills Masterclass video:
https://youtu.be/1RupytxOhRg
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LESACTIVITEIT

Aansluitend op de Masterclass Junior Stylist kan tijdens de les een
persoonlijk logo worden gemaakt door de student. Het persoonlijke logo is
een weerspiegeling van de student als ontwerper.

Voor deze opdracht brengt de student eerst zichzelf in kaart en onderzoekt
hij/zij wie hij/zij als persoon is en welke eigenschappen kenmerkend zijn.
Op basis van het persoonlijke onderzoek maakt de student een eigen logo
waarin zijn/haar persoonlijkheid het beste naar voren komt.

Instructie lesactiviteit:

1. Zoek een mooie foto waar jij als persoon het beste naar voren komt.
2. Noteer 6 karaktereigenschappen die kenmerkend zijn voor jou als
persoon.
3. Zoek uit wat de betekenis is van jouw favoriete kleuren. De kleur rood
staat bijvoorbeeld voor passie, energie en vuur.
4. Noteer in hoeverre jouw favoriete kleuren passen bij jouw
persoonlijkheid.
5. Zoek uit wat de betekenis is van jouw favoriete lijnen, vormen en
typografie. Ronden vormen staan bijvoorbeeld voor sociaal, open en
zorgzaam.
6. Noteer in hoeverre jouw favoriete lijnen, vormen en typografie passen
bij jouw persoonlijkheid.
7. Maak op basis van stap 1 t/m 6 jouw persoonlijke logo op de
computer.

Opmerking: de lesactiviteit is afkomstig uit de Challenge Presenteren (zie
Tips & Inspiratie).
TIPS & INSPIRATIE



https://sabinestaartjes.com/



https://www.instagram.com/sabinestaartjes/



https://worldskillsnetherlands.nl/skillsacademy/challenge/presenteren/
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