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Digital Fashion 

Project: innovatief en 

collaboratief online 

internationaal leren voor 
digitale mode 

Project kick-off Dit project is er voor 
jou! Volg ons 

Les capacités humaines à être 
entrepreneuriales, à gérer des 
informations complexes, à 
penser de manière autonome et 
créative, à utiliser 
intelligemment les ressources, y 
compris numériques, à 
communiquer efficacement et à 
être résilientes sont plus 
cruciales que jamais. 
 

De partners kwamen virtueel 
bijeen op 25 februari 2022 voor 
de kick-off meeting van het 
project. 
Tijdens deze bijeenkomst 
hadden de partners de 
mogelijkheid om van gedachten 
te wisselen over de 
kwaliteitsborging, communicatie 
en planning van de activiteiten. 
 

We willen je uitnodigen om deel 
te nemen en de activiteiten en 
resultaten van het project op te 
volgen. 
Om een nauwe betrokkenheid en 
het continu delen van het project 
te faciliteren, lanceert het 
consortium de website en zijn we 
aanwezig op Facebook en 
LinkedIn. 

Know More  Know More  Know More  
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Digital Fashion Project: innovatief en collaboratief online 

internationaal leren voor digitale mode  
 

Het vermogen van mensen om ondernemend te zijn, complexe informatie te beheren, 
autonoom en creatief te denken, op een slimme manier gebruik te maken van 
(digitale) middelen, effectief te communiceren en veerkrachtig te zijn, is belangrijker 
dan ooit. 
Het DigitalFashion-project wordt medegefinancierd door het ERASMUS+-programma 
van de Europese Commissie in het kader van de Strategic Partnerships for Higher 
Education. Het project is gestart in februari 2022 en loopt tot eind januari 2025. 
Het ontwikkelen van nieuwe trainingsmethoden op digitaal gebied, waardoor studenten 
en professionals snel de belangrijkste technologieën onder de knie krijgen voor het 
ontwerpen en produceren van op maat gemaakte producten in een virtuele omgeving, 
is een van de belangrijkste doelstellingen van het partnerschap. 
 
Gedurende 36 maanden zullen de partners de volgende activiteiten ontwikkelen: 
Methodologie: Het ontwikkelen van een nieuwe methodologie voor een 
gemeenschappelijk kader voor Collaborative Online International Learning op het 
gebied van Digital Fashion. 
Kennisbibliotheek: Het ontwikkelen van drie databases (kennisbibliotheek) met 
textielmaterialen, kleuren en kledingstijlen. Daarnaast zullen twee modekennisbanken 
worden ontwikkeld en geïntegreerd in het platform. 
Platform:   
Het ontwikkelen van een ondersteunend platform waarmee modestudenten en -
docenten samen, op een interactieve manier een kledingstuk voor een specifieke klant 
kunnen ontwerpen. De specifieke wensen van de klant voor het kledingstuk zullen ook 
via het platform worden gecommuniceerd en in het definitieve ontwerp worden 
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meegenomen. 
Online module: Het ontwikkelen van een nieuwe, gemeenschappelijke online module 
voor digital fashion met nieuwe trainings- en evaluatiemethoden voor co-designen van 
modeartikels op basis van een 3D-kledingvisualisatieplatform. 
Training: Het trainen van de doelgroep door de nieuwe gemeenschappelijke online 
module digitaal te implementeren. 
Testing: Testen en implementeren van het technologisch platform voor modeontwerp. 
 
Projectresultaten: 
R1. Nieuwe methode voor een gemeenschappelijk kader voor Collaborative Online 
Internationaal leren op het gebied van digital fashion. 
R2. Bibliotheek met kennis (de drie databases) voor virtueel modeontwerp en 
technologie. 
R3. Trainingsplatform voor modeontwerp door middel van een gepersonaliseerde 3D 
virtuele kledingdoorpas. 
R4. Curricula voor collaborative online international learning (COIL) in het domein van 
digital fashion. 
 
De coördinator van het project is Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru 
Textile Si Pielarie – Roemenië, en de projectpartners zijn: 
Ecole Nationale Superieure Arts Industries Textiles – France 
Hogeschool Gent - Belgium 
Univerza v Mariboru - Slovenia 
Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuario de Portugal - Portugal 
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi – Romania 
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Project kick-off  

 
De partners kwamen virtueel bijeen op 25 februari 2022 voor de kick-off meeting van 
het project. 
Tijdens deze bijeenkomst hadden de partners de mogelijkheid om van gedachten te 
wisselen over de kwaliteitsborging, communicatie en planning van de activiteiten. 
Dit moment was ook essentieel voor het consortium om elkaars activiteiten beter te 
leren kennen. 
Het Consortium streeft ernaar om elke zes maanden persoonlijk bijeen te komen om 
taken en resultaten te evalueren en de volgende activiteiten te plannen op basis van 
de behoeften van het project en de uitvoeringsfase. Er zullen ook deelmomenten zijn 
via online vergaderingen om de lopende activiteiten op te volgen. 
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Dit project is er voor jou! Volg ons 

 
We willen je uitnodigen om deel te nemen en de activiteiten en resultaten van het 
project op te volgen. 
Om een nauwe betrokkenheid en het continu delen van het project te faciliteren, 
lanceert het consortium de website en zijn we aanwezig op Facebook en LinkedIn. 
 
http://digitalfashionproject.eu/ 
 
https://www.facebook.com/digitalfashionproject 
 
https://www.linkedin.com/company/digital-fashion-project/ 
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