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1 Beroep en opleiding 

1.1 Het beroep  

1.1.1 Specialist Mode/maatkleding  

Als specialist mode/maatkleding werk je in een bedrijf dat kleding maakt, repareert 
of verandert. Dat kan verschillende soorten kleding zijn. Denk aan: maatkleding, 
confectie, bedrijfskleding, uniformen of kleding voor toneel of theater. Maatkleding 
is kleding die je speciaal voor één klant maakt. Je zet kledingstukken in elkaar en je 
controleert of je het werk goed hebt gedaan. Voor maatkleding maak je ook zelf de 
patronen, bij confectiekleding is dat vaak al gedaan. Verder let je op de technische 
staat van de machines op de afdeling. Een specialist kan werkzaam zijn als hoofd 
van bovenstaande bedrijven en vervult veel verschillende rollen, van uitvoerend tot 
leidinggevend en van begeleidend tot innoverend.  
Een specialist is verantwoordelijk voor eigen werk en voor de resultaten van de 
medewerkers, projecten en de afdelingen binnen een bedrijf of organisatie. Je kan 
ook je eigen bedrijf of label beginnen en als zelfstandig ondernemer gaan werken. 
 

1.1.2 Junior Stylist 

Met het diploma Junior Stylist werk je in de modebranche bij retailorganisaties, 
modemerken en confectiebedrijven. Tevens kun je aan de slag als zelfstandig 
ondernemer en je eigen bedrijf opzetten. Als junior stylist werk je samen met een 
hoofd stylist aan het ontwerpen van een nieuwe kledingcollectie. Je bent van begin 
tot eind betrokken bij het ontwerpproces. Je vertaalt mode- en maatschappelijke 
trends naar de nieuwste looks. Je denkt mee over het concept van een collectie en 
weet alles over kleuren, stoffen en fournituren (knopen, garen etc.). Je maakt 
ontwerpschetsen en werkt deze digitaal uit tot een collectieboek en technische 
tekeningen die je uiteindelijk gereed maakt voor productie. 
 

1.2 Structuur opleiding 

De opleidingen Specialist mode/maatkleding en Junior Stylist hebben een gedeeld 
eerste basisjaar. Hierin krijg je een brede basis voor het werken in de modebranche, 
waarbij je zowel naaitechnische vaardigheden als ontwerpvaardigheden leert. Aan 
het einde van het eerste jaar maak je de keuze voor één van de twee 
uitstroommogelijkheden: Specialist Mode/maatkleding of Junior Stylist. In hoofdstuk 
2 staat hier meer informatie over. 
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Beide mode-opleidingen zijn beroepsopleidingen waarbij je veel praktijkvakken 
krijgt. Als specialist mode/maatkleding richt je je op de naaitechnieken en leer je 
zelfstandig o.a. een rok, blouse, broek, japon en colbert te maken volgens de 
vaktechnische standaard. Dit betekent dat je veel uren achter de naaimachine zit. 
Ook het patroontekenen op maat is een belangrijk vak voor de specialist 
mode/maatkleding. 
Voor de junior stylist ligt de focus op het ontwerpproces. Je leert inspiratie omzetten 
naar een concept, sfeerbord, materiaalbord en ontwerp. Je ontwikkelt je digitale 
vaardigheden en je leert tekenen en ontwerpen op de computer. We werken met de 
softwareprogramma’s Photoshop, Indesign en Illustrator. Ook leer je een collectie te 
presenteren in een collectieboek en stylesheets.  
 
In hoofdstuk 2 worden de opbouw van de opleiding en de vakken uitgebreider 
uitgelegd. 
 
 

1.3 Beroepseisen en -onderdelen 

1.3.1 Beroepseisen 

Hieronder staan de kerntaken en bijbehorende werkprocessen van jouw opleiding. 
Een basiskerntaak behoort doorgaans tot meerdere beroepsopleidingen, terwijl een 
profielkerntaak bij het specifieke beroep hoort waarvoor je wordt opgeleid.  
Hieronder een overzicht van alle kerntaken en werkprocessen van jouw 
beroepsopleiding. 
  

1.3.2 Basiskerntaken en werkprocessen Specialist Mode/maatkleding 

Kerntaak     Werkproces 
 
B1-K1 Bereidt de opdracht voor  B1-K1-W1 Bespreekt de opdracht met de 

klant/opdrachtgever 
B1-K1-W2 Werkt het idee uit in een tekening 

 
 
B1-K2 Verricht patroontechnische 
handelingen 

B1-K2-W1 Neemt de maten 
B1-K2-W2 Tekent het patroon 
B1-K2-W3 Past het model door 
B1-K2-W4 Past het patroon aan 
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B1-K3 Verricht naaitechnische  
handelingen  B1-K3-W1 Bereidt de naaitechnische 

handelingen voor 
B1-K3-W2 Maakt een proefmodel 
B1-K3-W3 Vervaardigt het kledingstuk 
B1-K3-W4 Controleert het eindresultaat 

 

1.3.3 Profielkerntaken en werkprocessen Specialist Mode/maatkleding 

 
Kerntaak     Werkproces 
 
P2-K1 Onderzoekt het plan 
voor een eigen atelier en/of  
dienst op de markt  

P2-K1-W1 Onderzoekt ontwikkelingen op 
het vakgebied 
P2-K1-W2 Onderzoekt ideeën voor een 
eigen atelier/dienst op de markt 
P2-K1-W3 Geeft vorm aan het atelier/dienst 
op de markt 
P2-K1-W4 Onderzoekt de noodzaak voor 
investeringen 
P2-K1-W5 Onderzoekt hoe hij zichzelf en zijn 
ideeën voor een eigen atelier kan promoten 

 

1.3.4 Basiskerntaken en werkprocessen Junior Stylist 

Kerntaak     Werkproces 
 
B1-K1 Meewerken aan de  
onderbouwing van een nieuwe 
 collectie  B1-K1-W1 Verzamelt gegevens voor de 

nieuwe collectie 
B1-K1-W2 Analyseert verzamelde gegevens 
voor de nieuwe collectie 
B1-K1-W3 Stelt een voorselectie samen 
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B1-K2 Meewerken aan de uitwerking 
van een nieuwe collectie 

B1-K2-W1 Werkt de collectie(-items) uit in 
technische tekeningen 
B1-K2-W2 Maakt en controleert 
productspecificaties 

 
B1-K3 Meewerken aan de kwaliteit 
van de productie  B1-K3-W1 Beoordeelt de samples op ‘fit en 

make’ 
B1-K3-W2 Verwerkt resultaten van de 
eindkwaliteitcontrole 

 

1.3.5 Profielkerntaken en werkprocessen Junior Stylist 

 
Kerntaak     Werkproces 
 
P1-K1 Ontwikkelen van  
uitgangspunten en concepten 

P1-K1-W1 Voert onderzoek en analyses uit 
ten behoeve van de collectie-ontwikkeling 
P1-K1-W2 Visualiseert de onderzoeks- en 
analyseresultaten en ontwikkelt concepten 
P1-K1-W3 Presenteert en onderbouwt de 
uitgangspunten van het concept 
 

P1-K2 Collectioneren 
P1-K2-W1 Maakt ontwerpschetsen 
P1-K2-W2 Doet voorstellen voor het 
collectieplan 
P1-K2-W3 Maakt een collectieboek 
 

P1-K3 Sturen van een  
ontwikkelproces van samples 

P1-K3-W1 Biedt collectie-items aan voor 
sampling 
P1-K3-W2 Bewaakt de planning van de 
samples 
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2 Onderwijsprogramma 

2.1 Onderwijsprogramma in hoofdlijnen 

Tijdens de opleiding volg je lessen en andere onderwijsactiviteiten op school. 
Daarnaast loop je stage in de beroepspraktijk, de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit 
kan in Nederland maar ook in het buitenland. Samen maken zij deel uit van het 
onderwijsprogramma. Hieronder is het onderwijsprogramma in hoofdlijnen 
beschreven. Aan het begin van elke periode wordt meer in detail uitgelegd wat in 
die periode aan bod komt. Een studiejaar bestaat uit vier periodes van elk ongeveer 
tien weken. 
 

2.1.1 Onderwijsprogramma  

1 Basis Basis Basis Profiel 

 

2 Profiel Profiel 
 

BPV 
 

BPV 

 

3 
 

BPV 
 

 
BPV 

 
Examen Examen 

 
 
Leerjaar 1 is een basisjaar waarin je de basisvaardigheden van zowel Specialist 
Mode/maatkleding als Junior Stylist leert. Hierdoor leg je een brede basis voor een 
toekomst in de modebranche én ontdek je waar jouw voorkeuren en talenten 
liggen. Aan het einde van periode maak je een voorlopige keuze. In periode 4 van 
het eerste leerjaar volg je de vakken die bij je profieldeel horen (voor een overzicht 
van de vakken, zie 2.1.2). Aan het einde van leerjaar 1 maak je een definitieve keuze.  
 
In leerjaar 2 richt je je volledig op het profieldeel. In periode 1 en periode 2 volg je 
vakken op school ter voorbereiding van de stage. In periode 3 en periode 4 loop je 
4 dagen in de week stage in het beroepenveld en kom je 1 dag in de week op 
school. Voor meer informatie over de stage, zie hoofdstuk 4. 
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In leerjaar 3 start je met een tweede stage in periode 1 en periode 2. Je loopt weer 
4 dagen in de week stage en komt 1 dag terug op school. In periode 3 en periode 4 
ben je terug op school om aan je (proef-)examen te werken. 
 

2.1.2 Onderwijsprogramma in vakken 

 

De opleiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma op hoofdlijnen aan te brengen en 
door te voeren. Indien hier sprake van is, word je hierover tijdig geïnformeerd.  

Leerjaar 1 – JS + MM Aantal klokuren per week* 

Hoofdvakdocent Vakken P1 P2 P3 P4/MM P4/JS 

Profielvakken Specialist Mode/maatkleding   

MM Patroontekenen 3 3 3 3 - 

MM Naaitechnieken 6 6 6 12 - 

Profielvakken Junior Stylist  

JS Digitaal  3 3 3 - 3 

JS Ontwerp 3 3 6 - 9 

JS Mode technisch 3 3 - - 3 

Algemene Modevakken 

 Mentoraat 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

JS Modetekenen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

MM Stoffenkennis 1,5 1,5 - - - 

 Keuzedeel - - 3 3 3 

Generieke vakken (combinatieklas M2a + M2b)  

 Nederlands 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Engels 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Rekenen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 LB Carrousel Carrousel Carrousel Carrousel Carrousel  

 Sport – keuzeprogramma - - - - - 

  Totaal 27 27 28,5 25,5 25,5 
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De opleiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma op hoofdlijnen aan te brengen en 
door te voeren. Indien hier sprake van is, word je hierover tijdig geïnformeerd.  

  

Specialist Mode/maatkleding Leerjaar 2 Aantal klokuren per week* 

Hoofdvakdocent Vakken P1 P2 P3 P4 

Profielvakken Specialist Mode/maatkleding (profielklas M2a) 

MM Naaitechnieken 12 12 Stage 

MM Patroontekenen 3 3 1,5 

Algemene Modevakken (combinatieklas M2a + M2b) 

 Mentoraat 1,5 1,5 1,5 

MM Stoffenkennis 1,5 1,5  

JS Modewereld 1,5 1,5 

1 MM 
1 JS 

Keuzedelen 2x 
Digitaat Patroontekenen + Artwork & Dessins 

3 3  

Generieke vakken (combinatieklas M2a + M2b) 

 Nederlands 1,5 1,5 1 

 Engels 1,5 1,5 1 

 Rekenen 1,5 1,5 1 

 Sport Sportdag  

 LB Carrousel Carrousel  

  Totaal 27 27 6 
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De opleiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma op hoofdlijnen aan te brengen en 
door te voeren. Indien hier sprake van is, word je hierover tijdig geïnformeerd.  

 
 
 
  

Junior Stylist Leerjaar 2 Aantal klokuren per week* 

Hoofdvakdocent Vakken P1 P2 P3 P4 

Profielvakken Junior Stylist (profielklas M2b) 

JS Digitaal 3 3 1,5 

JS Ontwerp 3 6  
Stage 

JS Onderzoek 6 3 

JS Mode technisch 3 3 

Algemene Modevakken (combinatieklas M2a + M2b) 

 Mentoraat 1,5 1,5 1,5 

MM Stoffenkennis 1,5 1,5  

JS Modewereld 1,5 1,5 

1 MM 
1 JS 

Keuzedelen 2x 
Digt Patroontek + Artwork & Dessins 

3 3  

Generieke vakken (combinatieklas M2a + M2b) 

 Nederlands 1,5 1,5 1 

 Engels 1,5 1,5 1 

 Rekenen 1,5 1,5 1 

 Sport Sportdag  

 LB Carrousel Carrousel  

  Totaal 27 27 6 
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De opleiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma op hoofdlijnen aan te brengen en 
door te voeren. Indien hier sprake van is, word je hierover tijdig geïnformeerd.  

 

 
 
  

Specialist Mode/maatkleding - Leerjaar 3 Aantal klokuren per week* 

Hoofdvakdocent Vakken P1 P2 P3 P4 

Profielvakken Specialist Mode/maatkleding (profielklas M2a) 

MM (Proef)examen - begeleid Stage 12 12 

MM Patroontekenen 1,5 1,5 - - 

Algemene Modevakken (combinatieklas M2a + M2b) 

 Mentoraat 1 1 1 1 

 Examen – zelfstandig werktijd - - 6 12 

 Modeshow - - 3 3 

 Kiemkracht - 3 - - 

1 MM 
1 JS 

Keuzedelen 2x 
Image Styling + Experimentele Modevorming 

- - 3 - 

Generieke vakken (combinatieklas M2a + M2b) ** 

 Nederlands 1 1 1 - 

 Engels 1 1 1 - 

 LB Carrousel Carrousel   

  Totaal   27 28 
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De opleiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma op hoofdlijnen aan te brengen en 
door te voeren. Indien hier sprake van is, word je hierover tijdig geïnformeerd.  

 

Junior Stylist - Leerjaar 3 Aantal klokuren per week* 

Hoofdvakdocent Vakken P1 P2 P3 P4 

Profielvakken Specialist Mode/maatkleding (profielklas M2a) 

JS Digitaal 1,5 1,5 3 - 

JS Mode technisch  
Stage 

3 - 

JS (Proef)examen - begeleid 6 12 

Algemene Modevakken (combinatieklas M2a + M2b) 

 Mentoraat 1 1 1 1 

 Examen – zelfst. werktijd - - 6 12 

 Modeshow - - 3 3 

 Kiemkracht - 3 - - 

1 MM 
1 JS 

Keuzedelen 2x 
Image Styling + Experimentele Modevorming 

- - 3 - 

Generieke vakken (combinatieklas M2a + M2b) ** 

 Nederlands 1 1 1 - 

 Engels 1 1 1 - 

 LB Carrousel Carrousel   

  Totaal   27 28 
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2.2 Beroepsgerichte vakken 

2.2.1 Patroontekenen 

Bij patroontekenen leer je het opzetten van patronen aan de hand van maten. Je 
voorziet de patronen van ontwerp specifieke details. De patronen die je maakt 
gebruik je vervolgens bij naaitechnieken om je kledingstukken in elkaar te stikken.  
 

2.2.2 Naaitechnieken 

Nadat de patronen zijn vervaardigd worden deze op de stof gelegd, uitgeknipt en in 
elkaar gestikt volgens de vaktechnische standaard. Dit leer je bij naaitechnieken. In 
het eerste jaar maak je een rok, blouse, japon en broek. In het tweede jaar leer je 
een colbert te maken. In het derde jaar werk je in opdracht van een klant. Door eerst 
proefmodellen te maken krijg je perfect zittende op maat gemaakte kleding. 
 

2.2.3 Digitaal  

Bij het vak digitaal leer je werken met Photoshop en Illustrator. In Photoshop bewerk 
je foto’s en maak je collages en moodboards. Je leert technische tekeningen te 
maken in Illustrator. Tijdens de lessen maak je naast de lesbrief gebruik van 
opdrachten en tutorial ’s van Designer support. 
 

2.2.4 Ontwerp 

In het vak Ontwerp leer je het ontwerpproces kennen en leer je de 
basisvaardigheden om het ontwerproces van opdracht tot eindontwerp te 
doorlopen. Binnen het vak Ontwerp krijg je zowel lessen als intergrale 
projectopdrachten. In de lessen leer je alle kennis en vaardigheden die je nodig 
hebt. Tijdens de ontwerpprojecten ga je deze kennis en vaardigheden toepassen 
in een opdracht uit de praktijk. 
 

2.2.5 Mode technisch 

In het vak modetechnisch ontwikkel alle modetechnische vaardigheden die je 
moet beheersen. Daaronder vallen het werken met technisch tekeningen, 
stylesheets en samples. Ook leer je hoe je een doelgroepenanalyse en een 
trendanalyse maakt. De kennis en vaardigheden die je in dit vak leert moet je 
toepassen tijdens je stages en de ontwerpprojecten. 
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2.2.6 Modetekenen 

Bij het vak modetekenen leer je de basisbeginselen van het tekenen van het 
menselijk lichaam. Ook ga je experimenteren met materiaal, vorm en kleur. Zo 
ontwikkel je je eigen tekenstijl, waarmee je je ontwerpideeën zo goed mogelijk kan 
communiceren via je tekeningen. 
 

2.2.7 Stoffenkennis 

Bij dit vak leer je alles over het gebruik van diverse textiele materialen. Je leert over 
bindingen, weeftechnieken, stofversieringen, breisels en garens. Je leert stoffen te 
gebruiken, bewerken en dit toe te passen in je ontwerp. 
 

2.2.8 Modewereld 

In dit vak maak je kennis met de modewereld. Zowel de huidige modewereld als 
de modegeschiedenis komen aan bod.  
 

2.2.9 Ondernemersvaardigheden: Kiemkracht 

In dit derdejaars vak leer je de basis voor ondernemersvaardigheden, zodat je weet 
wat er bij komt kijken als je je eigen bedrijf op wilt zetten. Je leert je sterke en 
zwakke kanten te benoemen, een marketing- en financieel plan te schrijven. Je leert 
een eigen ondernemersidee te verzinnen en op de markt te zetten.  
 

2.3 Keuzedelen 

Keuzedelen zijn een verplichte aanvulling en vallen buiten je kwalificatie (basis- en 
profieldeel). Keuzedelen zijn verdiepend of verbredend. 
 
In de catalogus keuzedelen van jouw locatie staat onder andere informatie over: 

- Welke keuzedelen je kunt kiezen 
- Hoe en wanneer je één of meer keuzedelen moet kiezen 
- Welke resultaten je minimaal voor de keuzedelen moet behalen om te 

kunnen diplomeren.  
 
Voor de kwalificaties Specialist mode/maatkleding en Junior stylist geldt voor het 
behalen van je diploma een minimale keuzedeelverplichting van 720 sbu.  
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Bij jouw opleiding worden de volgende branche-eigen keuzedelen aangeboden:1 
 
Jaar 1: het (verplichte) keuzedeel Digitale Basisvaardigheden Gevorderd. 
Jaar 2: Artwork en Dessins en Digitaal Patroontekenen. 
Jaar 3: Image Styling en Experimentele Modevormgeving. 
 
Tijdens je opleiding krijg je meer informatie over de te volgen keuzedelen. Je 
mentor en docenten kunnen je helpen bij het maken van de juiste keuze. 
 

2.4 Taal en rekenen 

Tijdens je opleiding krijg je de generieke vakken Nederlands, Engels en rekenen. 
Goede taal- en rekenvaardigheden zijn nodig om je opleiding beter te volgen, maar 
ook voor het maatschappelijk functioneren en om een doorstroom naar een hoger 
onderwijsniveau te bevorderen. In het Addendum OER – generieke onderdelen taal 
en rekenen lees je meer informatie over de examinering en de diploma-eisen van 
deze generieke vakken.  
 

2.4.1 Nederlands 

Generiek Nederlands bestaat uit de volgende vijf vaardigheden: 
1. Lezen 
2. Luisteren 
3. Gesprekken voeren 
4. Spreken 
5. Schrijven 

 

2.4.2 Engels 

Generiek Engels bestaat uit de volgende vijf vaardigheden: 
1. Lezen 
2. Luisteren 
3. Gesprekken voeren 
4. Spreken 
5. Schrijven 

 

 
1 De opleiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma van de keuzedelen 
door te voeren. Indien hier sprake van is wordt je daarover tijdig geïnformeerd.   
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2.4.3 Rekenen 

Generiek rekenen bestaat uit de volgende vier vaardigheden: 
1. Getallen 
2. Verhoudingen 
3. Meten en meetkunde 
4. Verbanden 

 
 

2.5 Loopbaan en burgerschap 

2.5.1 Loopbaan 

Bij het onderdeel loopbaan gaat het erom dat jij je loopbaan leert vorm te geven: 
dat je in staat bent een goede vervolgopleiding en/of werk te vinden. Aandacht 
voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) zijn van belang, omdat de tijd van 
een vaste baan tot aan je pensioen voorbij is. Je zult je ook na je opleiding moeten 
blijven ontwikkelen. Onderstaande vijf onderdelen staan bij loopbaan centraal:  

- Motievenreflectie (wat wil ik, wat drijft mij?) 
- Capaciteitenreflectie (wie ben ik, wat kan ik?) 
- Werkexploratie (welk soort werk past bij mij?) 
- Loopbaansturing (welke acties moet ik ondernemen?) 
- Netwerken (wie kan mij daarbij helpen?) 

Tijdens je opleiding voer je verschillende loopbaanactiviteiten uit. Als je aan alle 
verplichte inspanningen hebt voldaan, wordt de Aftekenkaart Loopbaan 
ondertekend en geplaatst in je examendossier. 
 

2.5.2 Burgerschap 

Naast je rol als (toekomstig) beroepsbeoefenaar heb je ook je rol als burger in de 
maatschappij te vervullen. We besteden daarom aandacht aan levensbeschouwelijke 
ontwikkeling en (beroeps)ethiek. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de 
volgende vier onderdelen: 

1. Politiek 
2. Economie 
3. Maatschappij 
4. Vitaal burgerschap (inclusief Fit for Life) 

Tijdens je opleiding voer je verschillende burgerschapsactiviteiten uit. Als je aan alle 
verplichte inspanningen hebt voldaan, wordt de Aftekenkaart Burgerschap 
ondertekend en geplaatst in je examendossier.  Elk jaar organiseert het Alfa-college 
LB - dagen. Over de inhoud en het tijdstip word je door de opleiding geïnformeerd. 
In het eerste jaar en tweede jaar heb je sport. Sportkleding is verplicht! 
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2.6 AlfaConnect, EduArte en Mode-styling.nl 

AlfaConnect is het portaal waarop informatie staat van het Alfa-college. Je vindt er 
onder andere “Mijn studiegids” waarin belangrijke documenten staan zoals OER, 
algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst, het 
examenreglement, de topsportregeling en richtlijnen sociale media.   
Daarnaast maakt de opleiding gebruik van EduArte. Dit is een digitale omgeving 
waarin onder meer je behaalde resultaten zichtbaar zijn.  
Je rooster kan je vinden op en roosters.xedule.nl. Belangrijke mededelingen, 
lesbrieven en roosters van projectweken zijn te vinden op de eigen site van mode: 
www.mode-styling.nl   
 

2.7 Onderwijsbenodigdheden 

Voor het volgen van de mode-opleidingen heb je een aantal spullen nodig. Denk 
aan boeken, licenties, studiemateriaal, een laptop etc. Deze lijst kun je vinden op 
www.studers.nl en in het onderstaande overzicht. Zorg dat je alle materialen aan het 
begin van het schooljaar hebt.  

Voor de stoffen die je nodig hebt om je opdrachten mee te maken stelt de school 
basisstoffen beschikbaar. Het is natuurlijk ook mogelijk om met zelfgekozen stoffen 
te werken, als je dat wilt moet je die zelf aanschaffen. 
 

2.7.1 Algemene schoolspullen 

• Agenda 
• Opbergmap of multomap A4 
• Pennen 
• Gum 
• Geodriehoek 
• Papierschaar 
• Lijm 
• Stanleymes 
• Puntenslijper 

 
Tekenmaterialen: 

• Dummy A4 of A3  
• Dummy A5 (advies: Gerstaecker schetsboek A5, gebonden of met spiraal) 
• Potloden, HB, 2H en 6B 
• Vulpotlood 2H 
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• Fineliners 0,1 en 0,5 (advies: Steadler pigment fineliner zwart) 
• Fineliner rood 
• Patroontekenliniaal, verkrijgbaar bij docent (€4,50) 
• Schaalliniaal, verkrijgbaar bij docent (€3,50) 
• Schaatsmallen, verkrijgbaar bij docent (€5,00) 

 

2.7.2 Naaitasje 

Je moet in het bezit zijn van een naaitasje met in elk geval de volgende materialen: 
• Stofschaar, klein en groot 
• Centimeterband 
• Tornmesje 
• Spelden 
• Kleermakerskrijt 
• Set naainaalden 

 
Het naaitasje kan je zelf samenstellen. Het is ook mogelijk om bij Wybenga 
Confectiemachines een door ons samengesteld studentenpakket te kopen via 
wybengamachines.com voor €30,00. 
 

2.7.3 Laptop en naaimachine 

Voor het volgen van deze opleiding is een laptop verplicht. De minimale vereisten 
voor je laptop zijn: 

Processor: minimaal Intel-i5 of AMD-ryzen5 
Harde schijf: minimaal 500 GB SSD 
Intern geheugen: minimaal 8 GB geheugen 
Voor een Windows laptop bedragen de kosten ± €600,- tot €900,-   
Voor een Macbook ± €1500,- tot €2000,-  

Voor het volgen van deze opleiding is de aanschaf van een naaimachine niet 
verplicht. Je kan werken achter de naaimachines op school. Natuurlijk is het wel 
handig als je er thuis eentje hebt, vooral als je de opleiding Specialist 
Mode/maatkleding gaat doen. 
 



Studiewijzer Specialist mode/maatkleding & Junior stylist, niveau 4, bol, 2020-2021 

2.8 Kosten van de opleiding 

Er zijn verschillende soorten opleidingskosten. Hieronder worden deze genoemd. 
Op onze website2 vind je meer informatie over onder meer hoe het Alfa-college 
factureert. 
 

2.8.1 Wettelijke kosten: lesgeld (bol)  

De regelingen rondom het lesgeld- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. De 
hoogte van de bedragen wordt jaarlijks door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap vastgesteld. Op de website van DUO vind je de hoogte van deze 
bedragen. Ook vind je hier meer informatie over studiefinanciering, het openbaar 
vervoer reisproduct en restitutie van lesgeld/cursusgeld. 
 

2.8.2 Opleidingsgebonden leermiddelen en activiteiten 

Dit zijn leermiddelen, instrumenten en gereedschappen die je verplicht bent zelf aan 
te schaffen al dan niet via de school. Een lijst van deze studiematerialen/boeken kan 
je vinden en deels aanschaffen via studers.nl. Ga naar Alfa-college en kies de locatie 
Boumaboulevard en opleiding Mode/maatkleding.   
 
Hieronder een indicatie van de opleidingsgebonden leermiddelen en activiteiten 
per studiejaar. 
Studiejaar 1: € 1750,- 
Studiejaar 2: € 250,- 
Studiejaar 3: € 250,- 
 

2.8.3 Niet-opleidingsgebonden leermiddelen en activiteiten 

Het gaat hier om kosten van extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten welke 
niet noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden van je opleiding.  

- Vrijwillige bijdrage van circa € 25,-. Dit is een gift van de student die het Alfa-
college kan gebruiken voor activiteiten, die niet vanuit de Rijksbijdrage 
worden gefinancierd. De hoogte en besteding wordt in afstemming met de 
studentenraad bepaald.  

- Excursies, huur kluisje, buitenschoolse activiteiten. 
 

 
2 www.alfa-college.nl > Scholieren en studenten > Kosten mbo 
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2.9 Excursies 

Tijdens de opleiding zijn diverse excursies gepland. Hierover word je geïnformeerd 
tijdens de opleiding. Voor jaar 1 en jaar 2 betaal je hiervoor een eigen bijdrage van 
€20,-. Aan het eind van het 3e jaar is er een excursie naar Parijs. Bij deze excursie 
moet je rekening houden met een grotere eigen bijdrage naast de opleiding 
gebonden studiekosten. 
 

2.10  Modeshow 

Het schooljaar sluiten we elk jaar feestelijk af met een modeshow. Deze wordt door 
de studenten uit leerjaar 3 georganiseerd. Aan de modeshow doen alle studenten 
mee.  
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3 Leren op school 

Tijdens je opleiding leer je wat je moet weten en moet kunnen om je toekomstige 
beroep uit te oefenen. Daarnaast werk je aan je beroepshouding: wat wordt er nog 
meer verwacht van iemand die in dit beroep werkt? We werken in blokken van 
ongeveer 10 lesweken. Deze lesweken worden afgesloten met een portfolioweek 
waarin je het door jou gemaakte werk presenteert aan de docenten en klasgenoten.  
 

3.1.1 Lesrooster en lesplanningen 

Op roosters.xedule kan je het rooster vinden. Tevens heeft de mode-opleiding van 
het Alfa-college een eigen site waarop belangrijke mededelingen te vinden zijn: 
www.alfafashion.nl.  Hier kan je ook de lesbrieven vinden. In het eerste jaar wordt 
elke periode ook een reader uitgedeeld met daarin de lesbrieven en lesplanningen. 
In het tweede jaar krijg je geen readers meer, je moet dan zelfstandig je 
studieplanning bijhouden. 
 

4 Leren in de praktijk: bpv 

Waar kun je een beroep nu beter leren dan in de praktijk van het beroep zelf? 
Tijdens je opleiding breng je daarom een gedeelte van je tijd door in een 
naaiatelier, retail-organisatie, modemerk of confectiebedrijf in de modebranche. Dit 
noemen we beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens de beroepspraktijkvorming krijg 
je de kans alles wat je voor je beroep nodig hebt te oefenen en te leren. Tijdens de 
opleiding is er sprake van twee BPV-periodes. 
De eerste vindt plaats in de derde en vierde periode van het tweede jaar. Deze 
duurt 20 weken, waarin van je wordt verwacht dat je 32 uur per week bij het bedrijf 
aan het werk bent. Elke maandag heb je terugkomdag en de hele dag les.  
De tweede BPV-periode vindt plaats in de eerste en tweede periode van het derde 
leerjaar. De stage duurt 20 weken, waarin van je wordt verwacht dat je 32 uur per 
week bij het bedrijf aan het werk bent.  
Elke maandag heb je wederom een terugkomdag en de hele dag les. Tijdens de 
BPV zal je worden begeleid door een praktijkopleider (een expert van het bedrijf 
waar je stageloopt) en door een BPV-docent (een docent van school). 
 

4.1.1 Bpv-gids 

Voordat de bpv-periode begint, ontvang je de bpv-gids. Hierin staan onder andere 
opdrachten om uit te voeren in de bpv.  
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4.1.2 Praktijkovereenkomst (POK) 

De afspraken tussen jou3, het Alfa-college en het bpv-bedrijf worden vastgelegd in 
de praktijkovereenkomst (POK). De POK moet ingevuld zijn voordat je aan een bpv-
periode begint. Hierin staat ook aangegeven: duur van de bpv-periode, aantal te 
maken uren, adres van het leerbedrijf, naam van de bpv-docent vanuit school en de 
bpv-begeleider vanuit het leerbedrijf. 
 

4.1.3 Bpv-begeleider 

Je bpv-begeleider is de begeleider die vanuit de opleiding contacten onderhoudt 
met het leerbedrijf. Hij bespreekt met jou en je praktijkopleider hoe je voortgang en 
ontwikkeling verlopen binnen de bpv. Wanneer er problemen zijn, kun je altijd 
contact opnemen met je bpv-begeleider. Je bpv-begeleider komt 1 x per periode 
op bezoek bij het leerbedrijf. Aan het einde van de stage vindt er een 
beoordelingsgesprek plaats. 
 

4.1.4 Praktijkopleider 

Binnen het leerbedrijf word je begeleid door een praktijkopleider van het 
leerbedrijf. Je maakt met je praktijkopleider afspraken over de werkzaamheden 
en/of opdrachten die je binnen je leerbedrijf gaat uitvoeren en bespreekt dit met je 
bpv-begeleider en/of coach. 
 
 
 

 
3 Indien je nog geen 18 jaar bent, zijn dat je ouders/is dat je wettelijk vertegenwoordiger. 
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5 Studievoortgang 

5.1 Regels ten aanzien van voortgang en mijlpalen 

Grofweg zijn er twee soorten beoordelingen: examinering en toetsing. Examens 
tellen direct mee voor de resultaten die je moet behalen voor je diploma. Ze zijn 
direct van invloed op de resultatenlijst bij het diploma. Toetsen daarentegen tellen 
mee om je voortgang en ontwikkeling tijdens je opleiding te bepalen. Het 
verzamelen van bewijzen om voortgang en ontwikkeling aan te tonen kun je ook 
zien als toetsing. 
 
Hieronder staat de toetsing beschreven van je opleiding, inclusief de mijlpalen 
(voortgangsnormen).  
 
Tijdens de lessen maak je opdrachten/toetsen. Deze lever je voor de portfolioweek 
in ter beoordeling. Je hebt recht op een portfoliogesprek als alle opdrachten zijn 
ingeleverd. Recht op een herkansing van het gesprek is ter beoordeling aan het 
docententeam.  Tijdens het portfoliogesprek krijg je te horen of je gemaakte 
opdrachten voldoende waren. Bij een onvoldoende heb je recht op een herkansing. 
Deze moet je inleveren binnen 10 werkdagen na je portfoliogesprek.  
 

5.1.1 Voortgangsnormen 

Overgang leerjaar 1 naar leerjaar 2 
 
Definities: 
Een toets kan zijn: 
• een schriftelijke toets 
• een mondelinge toets 
• een in te leveren opdracht 
 
Beslisregels 
Een leerling gaat wel naar het tweede leerjaar als: 
• De toetsen binnen de beroepsvakken aan het eind van elke periode zijn 
afgesloten met een voldoende of hoger. Hierbij geldt een 5,5 of hoger als een 
voldoende. 
• Excursieopdrachten en workshops met een voldoende zijn afgesloten. 
 
Een leerling gaat niet naar het tweede leerjaar als: 
• De toetsen binnen de beroepsvakken met een onvoldoende zijn afgesloten. 
• Na het doen van de herkansing niet aan de overgangsnorm voldaan wordt. 
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Als de overgangsnorm niet gehaald wordt, dan wordt in de docenten vergadering 
besloten of de leerling het jaar over mag doen of dat in overleg met de dienst SLB 
wordt gekeken naar een andere opleiding. 
 
Naast dat toetsing voldoende moeten zijn wordt er ook gekeken naar houding, 
motivatie, inzet en aanwezigheid 
 
Overgang leerjaar 2 naar 3 
Hierbij gelden dezelfde regels als de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2, plus 
dat de BPV met een voldoende moet worden afgesloten. 
 
Beginnen aan het examen 
De student mag beginnen aan het examen als: 

• Als de bpv in het 3e jaar met voldoende is afgesloten. 
• De toetsen binnen de beroepsvakken elke periode zijn afgesloten met een 

voldoende of hoger. Hierbij geldt een 5,5 of hoger als een voldoende. 
Naast dat toetsing en BPV voldoende moeten zijn wordt er ook gekeken naar 
houding, motivatie, inzet en aanwezigheid. 
 

5.1.2 Afwezigheid en beoordeling 

Bij het Alfa-college geldt een verplicht aanwezigheidspercentage van minimaal 80%. 
Als je ongeoorloofd lessen die bij een bepaald vak horen afwezig bent geweest of 
meer dan 20 % geoorloofd afwezig bent geweest, kan dit ertoe leiden dat je een 
toets niet mag maken of geen beoordeling krijgt voor ingeleverde opdracht(en). Dit 
betekent automatisch dat je voor het desbetreffende vak een onvoldoende staat. 
Het docententeam beslist uiteindelijk of je nog recht hebt op een herkansing. 
 
Duur van de opleiding 
Een studiejaar bestaat uit 1600 uur. Dit betekent dat je elke week 40 uur besteedt 
aan je studie en dit 40 weken per studiejaar. Deze uren noemen we 
studiebelastingsuren (SBU’s). 
 
SBU’s zijn er in twee soorten: begeleide uren en onbegeleide uren. Begeleide uren 
zijn uren waarin de school verplichte activiteiten inroostert. Dat zijn bijvoorbeeld 
lessen, dola-uren, trainingen, cursussen, workshops, projecten en 
beroepspraktijkvorming. Onbegeleide uren zijn uren die je zelf, buiten de begeleide 
uren om, besteedt aan studieactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan je huiswerk. 
  
Hieronder zie je een globale verdeling van het aantal begeleide uren dat je per 
studiejaar besteedt aan onderwijsactiviteiten en beroepspraktijkvorming. Het aantal 
SBU’s dat overblijft van de 1600 besteed je dus aan je huiswerk. 
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Studiejaar  SBU BPV 

1 1024 X 

2 490 560 

3 480 608 

 

5.2 Portfolioweken 

Bij deze opleiding werken we met portfolioweken. Dit is de afsluitende week van 
een periode. In deze week presenteer je aan de docenten en je klasgenoten al het 
werk dat je de afgelopen periode hebt gemaakt. Hierdoor leer je reflecteren, 
presenteren en krijgen we een goed overzicht van eventuele verbeterpunten. Ook 
krijg je in de portfolioweek de beoordelingen op het gemaakte werk terug. 
 

5.3 Versnellen of vertragen 

Bij de opleiding mode/ maatkleding is het niet mogelijk te versnellen. 
 
Natuurlijk kan het voorkomen dat je door gezondheidsredenen of andere 
persoonlijke zaken studieachterstand hebt opgelopen. Deze moet je uiteraard weer 
inhalen en daarvoor is het wenselijk een persoonlijk studieprogramma op te stellen. 
De mentor of coördinator kan je adviseren over omvang, samenhang en 
haalbaarheid van het programma. 
 

5.4 Presentie, afwezigheid en te laat komen 

Je bent verplicht de lessen te volgen die op het rooster staan, tenzij anders is 
aangegeven. Je aan- en afwezigheid houden we bij. Ben je ongeoorloofd afwezig, 
dan kunnen er maatregelen volgen. Er is een minimale aanwezigheidsplicht van 
80%. 
 
Binnen het Alfa-college wordt van elke leerling de presentie elektronisch 
geregistreerd. Aan het begin van elke les vult de docent de presentie in. 
Je dient bij aanvang van de les aanwezig te zijn.  
 
Wanneer je jonger bent dan 18 meldt een van je ouders/ verzorgers je ziek via het 
ziekmeldnummer. Ben je ouder dan 18, dan moet je jezelf afmelden via de Eduarte 
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app. Het kan voorkomen dat je ziek wordt wanneer je op school bent. In dat geval 
haal je een briefje bij je mentor. Dit briefje laat je ondertekenen door je docent/ 
mentor.  
 
Wanneer je bijvoorbeeld een bruiloft hebt, of om een andere reden verhinderd bent 
om een of meer lesuren te volgen, moet je 3 maanden van tevoren vrij vragen aan 
de opleidingsmanager.  
 

5.4.1 Procedure bij afwezigheid 

Bij het Alfa-college wordt de aanwezigheid van de leerling geregistreerd. Bij 
ongeoorloofde afwezigheid hanteren wij de volgende procedure: 
 
Bij meer dan 10 uren ongeoorloofde afwezigheid per 4 weken volgt een gesprek 
met de mentor. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Onder de 18 worden 
de ouders geïnformeerd. Een afschrift van dit verslag gaat in het dossier van de 
leerling. 
Bij 16 uur ongeoorloofde afwezigheid per 4 weken wordt er een externe procedure 
gestart.  
 
Bij meer dan 20 uren ongeoorloofde afwezigheid per 4 weken volgt een tweede 
gesprek met de mentor. In dit gesprek wordt er een studievoortgangscontract 
opgesteld. Naar aanleiding van dit gesprek volgt een verwijzing naar een interne- of 
externe dienst. Tevens worden de ouders geïnformeerd.  
 
Als afspraken zoals genoemd in dit studievoortgangscontract niet nagekomen 
worden, heeft dit consequenties voor je opleiding. Dit wordt ter beoordeling aan de 
opleidingsmanager voorgelegd. Daar waarin bovengenoemde regelingen niet 
voorzien, verwijzen wij naar de locatiegids, administratieve procedures, pagina 27.  
 
Afspraken met de dokter en/of tandarts dienen buiten de schooltijd om gepland te 
worden. Indien dit niet mogelijk is moet je bij je mentor vroegtijdig een uitzondering 
aanvragen. 
 

5.5 Ouders/verzorgers 

In periode 1 van het schooljaar worden de ouders/verzorgers van de studenten uit 
leerjaar 1 uitgenodigd voor een ouderinfoavond. Op deze avond kunnen zij 
kennismaken met de opleiding en de docenten.  
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Later in het jaar is er een ouderavond met 10-minutengesprekjes. Alle 
ouders/verzorgers van studenten uit leerjaar 1 worden hiervoor uitgenodigd. De 
ouders/verzorgers van studenten uit leerjaar 2 en 3 worden alleen uitgenodigd 
wanneer wij dit nodig achten. De student mag altijd zelf aanwezig zijn bij de 
gesprekken tijdens de ouderavond. 
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6 Begeleiden en coachen 

6.1 Begeleiding 

Tijdens de opleiding word je op verschillende manieren begeleid. Belangrijk is de 
begeleiding door je mentor, vakdocenten en de begeleiding gericht op de BPV. 
Daarnaast kun je begeleid worden door de Loopbaancentrum (LBC) of een 
pascoach. 
 

6.1.1 Docenten en mentor 

Docenten begeleiden je tijdens de reguliere onderwijsactiviteiten. De mentor is een 
docent die je begeleidt bij je voortgang en ontwikkeling in de opleiding. In die 
gesprekken maak je afspraken over activiteiten die je onderneemt om je verder te 
ontwikkelen. De mentor kan je ook begeleiden bij het kiezen van keuzedelen. Als er 
problemen zijn, bespreek je samen met je mentor hoe je deze het beste kunt 
oplossen.  
 

6.1.2 Bpv-begeleider en praktijkopleider 

Tijdens de bpv word je vanuit de opleiding begeleid door de bpv-begeleider. De 
praktijkbegeleider begeleidt je vanuit het leerbedrijf. Zie ook hoofdstuk 2. 
 

6.1.3 Studieloopbaanbegeleiding 

In het onderwijsprogramma zijn verschillende onderdelen van 
studieloopbaanbegeleiding verweven: 

1. Informeren 
2. Voortgang- en ontwikkeling 
3. Studievaardigheden 
4. Groepsvorming en sociale vaardigheden 
5. Loopbaan (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) 
6. Bpv-begeleiding 

 

6.1.4 Loopbaancentrum (LBC) 

Het loopbaancentrum (LBC) kan je extra begeleiding bieden gericht op je opleiding. 
Denk daarbij aan (extra) begeleiding en ondersteuning om je studiesucces te 
bevorderen. Of als je leermoeilijkheden hebt. Daarnaast kan het LBC ook 
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begeleiden op het gebied van je loopbaan, bijvoorbeeld meedenken over 
mogelijke (vervolg)opleidingen of beroepskeuze. 
 

6.1.5 Pascoach 

Een pascoach geef praktische begeleiding bij het volgen van onderwijs om het 
studiesucces te bevorderen. Een pascoach kan bijvoorbeeld helpen met het 
plannen, halen van deadlines, concentreren, samenwerken, het vinden van een 
goede stageplek of het inhalen van je achterstand. 
 

6.1.6 Crea Assist 

CreaAssist is een ruimte voor de studenten van de creatieve opleidingen. Hier mag 
je in overleg met je docent aan de slag met je schoolwerk. Bijvoorbeeld wanneer 
het in de klas even niet lukt of wanneer je geen les hebt maar wel aan je opdrachten 
wilt werken. Je kunt hier geconcentreerd werken, zelfstandig of in groepjes. In Crea 
Assist is pascoach aanwezig die kan helpen. Creatief Assist zit in lokaal 2.31 en is 
open van maandag t/m vrijdag van 09:00-13:00 uur. 
 

6.2 Schoolpastoraat 

Het Alfa-college is een christelijk roc. Het schoolpastoraat wil plaatst bieden aan 
ieder, ongeacht afkomst, religie en cultuur. Er is tijd, er is plaats, er is gehoor voor 
jou, als je vastloopt op school, thuis of in relaties met vrienden. Als je juist eenzaam, 
somber of bang bent. Of als je heel stoer bent en het altijd zelf wilt doen zonder dat 
anderen zich met je bemoeien. Tijd voor ontmoeting, bezinning, reflectie. Tijd ook 
om samen te lachen en te zoeken naar nieuwe kansen om verder te gaan. Je kunt 
op eigen initiatief contact maken met de schoolpastor. Je kunt ook kennismaken 
samen met je coach en een afspraak maken. Iedereen is welkom.  
 
De schoolpastor van de locatie Boumaboulevard is: 
Maurits Stevens, tel: 06 20 80 76 46 of mo.stevens@alfa-college.nl 
Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag 
 

6.3 Sociale veiligheid en vertrouwenspersonen 

Het Alfa-college wil een veilige school zijn voor iedereen. Als je lastiggevallen wordt 
op school of op je leerbedrijf, je bedreigd of niet veilig voelt, of als je last hebt van 
ongewenste, seksuele aandacht, dan denk je misschien dat het wel aan jou zal 
liggen of dat jij de enige bent. Dat is niet zo. We noemen dit ongewenst gedrag en 
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dat keuren we af. Klachten worden serieus behandeld en de school treedt zo nodig 
op. Heb je een klacht over veiligheid, dan heb je onder meer de volgende 
mogelijkheden:  
 
Binnen het Alfa-college kun je contact opnemen met: 

- een medewerker die je vertrouwt, dat kan je coach zijn of wellicht de 
schoolpastor 

- de coördinator sociale veiligheid van de locatie 
- de interne klachtencommissie ‘Privacy’ 

 
Buiten het Alfa-college kun je contact opnemen met de externe 
vertrouwenspersonen van het Alfa-college. Meer informatie over de 
vertrouwenspersonen en hoe je deze kunt bereiken vind je in de locatiegids (te 
verkrijgen bij de servicebalie) of op AlfaConnect, bij ‘Veilige school’.  
 
Voor vragen over bijvoorbeeld de coördinator sociale veiligheid kun je terecht bij je 
coach. Je kunt natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen met de Coördinator Veilige 
School.  
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7 Examenplan/ diplomeren 

Het examenplan vind je in de onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding. 
Deze is te vinden op AlfaConnect in Mijn studiegids en op mode-styling.nl. Het 
examenplan bestaat uit exameneenheden: 

1. Basiskerntaken 
2. Profielkerntaken 
3. Nederlands 
4. Rekenen 
5. Engels 
6. De beroepspraktijkvorming  
7. Keuzedelen 
8. Loopbaan en burgerschap 

 
Elke exameneenheid bevat één of meerdere examenonderdelen (examens) 
waarvoor je een minimum resultaat moet hebben behaald. Voor loopbaan en voor 
burgerschap moet je activiteiten hebben afgerond. Dit alles moet volledig zijn 
afgerond om je diploma voor deze opleiding te behalen. Voor verdere informatie 
verwijzen we je naar de opleidings-OER, te vinden in Mijn studiegids op 
AlfaConnect. 
 

7.1.1 Subexamencommissie 

De sub examencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale 
examenproces voor de opleiding. Eventuele vrijstellingen worden bij de sub 
examencommissie aangevraagd. Op onze website vind je rechts het 
aanvraagformulier vrijstellingen en de vrijstellingsregeling. Voor meer informatie 
verwijzen we je naar de opleidings-OER, te vinden in Mijn studiegids op 
AlfaConnect. 
 

7.1.2 Diplomeren 

Als je aan alle diplomeringsregels hebt voldaan, ontvang je het diploma met daarbij 
een resultatenlijst. De diplomeringsregels zijn beschreven in je opleidings-OER, te 
vinden in Mijn studiegids op AlfaConnect. 
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7.2 Na je opleiding: aan het werk 

Met het diploma specialist mode/maatkleding kun je o.a. aan het werk bij een 
kleding reparatie -of verander bedrijf/atelier. Je kunt ook een eigen bedrijf beginnen 
en zelfstandig aan een opdracht van een klant werken.  

7.3 Na je opleiding: doorleren 

Met je niveau 4 diploma kun je doorstromen naar verschillende hbo-opleidingen, 
bijvoorbeeld het Amfi, Fashion Design bij ArtEZ of de kunstacademie. Check bij 
deze opleidingen goed de instroomeisen want vaak is een toelatingsexamen 
verplicht.  
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8 Opleidingspecifieke regels 

Buiten de algemene huisregels van de locatie (zie locatiegids) heeft onze opleiding 
nog enkele regels die alleen voor onze opleiding gelden. 
 

Ziekte 

Wanneer je ziek bent meld je af door te bellen met de administratie (088-3342334). 
Dit afmelden kan ook door één van de ouders/verzorgers gedaan worden. Het kan 
voorkomen dat je ziek wordt wanneer je op school bent. In dat geval haal je een 
briefje bij je mentor. Dit briefje laat je ondertekenen door je mentor en lever je in bij 
de servicebalie. 

Te laat komen 

De les begint exact om 9:00 uur. Als je te laat komt heb in eerste instantie je geen 
toegang tot de les en word je als absent genoteerd. Een half uur na aanvang van de 
les mag je de les betreden. Verstoor de les dan niet! Als je meer dan een half uur te 
laat bent mag je de les helemaal niet meer betreden en heb je de les gemist. Zorg 
zelf dat je op de hoogte bent van wat je gemist hebt, door dit bijvoorbeeld bij je 
klasgenoten na te vragen. 

Te laat-pas 

Indien je kan aantonen dat je ‘s morgens voor 7 uur moet vertrekken met het 
openbaar vervoer, om op tijd aanwezig te zijn, kun je bij je mentor een “te laat”-pas 
aanvragen. Hiermee mag je maximaal een half uur later op school komen. 

Pauze 

Alle lokalen gaan dicht tijdens de pauzes. Tijdens de pauze ben je in de kantine er 
wordt niet gegeten en gedronken op de gangen.  

Eten en drinken 

Eten is nergens in het gebouw toegestaan, behalve in de kantine. Mocht je om een 
bijzondere reden wel moeten eten (bijv. vanwege suikerziekte), vraag dan om 
ontheffing bij je mentor. In het lokaal is alleen water in een afsluitbare fles 
toegestaan. Tijdens digitale lessen wordt er niet gedronken in de les.  

In het lokaal 

De klas verlaat het lokaal pas als alles opgeruimd en schoon is, en de docent 
hiervoor toestemming geeft. Tijdens de les zijn geen telefoons toegestaan. Je bent 
zelfverantwoordelijk voor het opbergen van je telefoon. Bij gebruik van telefoon in 
de les word je verwijderd uit de les.  Als je het lokaal moet verlaten (toiletbezoek 
etc.), meld dit dan eerst bij je docent. 
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IMac in het lokaal 

In sommige lokalen staat een IMac die je kan gebruiken als je eigen laptop het 
bijvoorbeeld niet doet. Let op! Wanneer je na het werken weer uitlogt op de IMac 
worden alle bestanden waar je aan hebt gewerkt automatisch verwijderd. Sla dus 
niks op de IMac op, maar gebruik je eigen datastick. 
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9 Vakanties en vrije dagen 2020/2021 

Vakanties en feestdagen 2020 
 
12 t/m 16 oktober, herfstvakantie 
21 december t/m 1 januari, kerstvakantie 
 
Vakanties en feestdagen 2021 
 
22 t/m 26 februari, voorjaarsvakantie 
2 april t/m 5 april, goede vrijdag en paasweekend 
26 april t/m 7 mei, meivakantie inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag 
13 mei en 14 mei, Hemelvaart weekend 
24 mei, 2e pinkstermaandag 
19 juli t/m 3 september zomervakantie 
 
Je wordt door je mentor geïnformeerd over mogelijke verdere vrije dagen i.v.m. 
studiedagen voor docenten en dergelijke. 
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