
 
 

 
 
 
Fashion Tailor & Fashion Designer  
 
Welkom op de fashion-opleidingen van het Alfa-college! We hebben zin om er volgend jaar 
met jullie een mooi jaar van te maken. In deze brief staat informatie over de 
onderwijsbenodigdheden. Het is handig om van tevoren al te weten wat er van je verwacht 
wordt.  

Start van het schooljaar 

Je wordt op woensdag 8 september voor het eerst op school verwacht in lokaal B1.16. Deze 
eerste schooldag staat in het teken van de klas en de opleiding leren kennen. Het precieze 
rooster voor de start van het schooljaar en de projectweek verschijnt op vrijdag 3 september 
op www.mode-styling.nl.  Neem de eerste schooldag je laptop, naaitasje en een agenda mee. 

Projectweek 
Van 13 t/m 17 september hebben we projectweek. Hierin doe je een aantal creatieve 
activiteiten.  

Start lessen  
Op maandag 20 september starten de reguliere lessen. De schooltijden zijn van 9:00 tot 
17:00 uur. De precieze tijden variëren i.v.m. je rooster. Je rooster krijg je gedurende de 
projectweek.  

Contact met de opleiding 

Op www.mode-styling.nl houden we jullie op de hoogte over belangrijke zaken. Houd deze 
site in de gaten. Als je algemene vragen hebt kan je contact opnemen met het servicepunt van 
onze school via 050-5973400. Ziekmelden kan via het ziekmeldnummer 088-3342334. Mocht 
er iets zijn dan kan je vanaf 2 september contact opnemen met je mentor. Je mentor maakt in 
dezelfde week een klassengroepsapp aan en zal jou hieraan toevoegen.  
 
Teamcontactpersoon: Roos Lechner, r.lechner@alfa-college.nl tel: 06-22300908 
 
Tot ziens in het nieuwe schooljaar! 
Team Fashion 
 

 

 

 

 



 
 

Onderwijsbenodigdheden  

Voor het volgen van de fashion-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. Tijdens de kennismaking dag bespreken we de onderwijsbenodigdheden en is er tijd om 
vragen te stellen. 

Algemene schoolspullen 

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

Tekenmaterialen 

• Dummy A4 of A3  
• Potloden, HB, 2H en 6B 
• Vulpotlood 2H 
• Fineliners 0,1 en 0,5 (advies: Steadler pigment fineliner zwart) 
• Fineliner rood 
• Patroontekenliniaal, verkrijgbaar bij docent (€4,50) 
• Schaalliniaal, betalen via Studers (€4,50) 
• Schaatsmallen, verkrijgbaar bij docent (€5,00) 

Laptop 

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,-  

Naaimachine 

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 Speciliast Mode/maatkleding gaat doen. 
 



 
 

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 €35,00. 
Het stappenplang van wybengamachines.com zie je op de volgende pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 


