
Ouder infoavond
Mode-opleidingen Alfa-college



Programma

u 19.00 inloop/welkom met koffie en thee

u 19.15 presentatie + vragentijd

u 20.00 modelokalen bekijken + mentoren spreken



Presentatie

u Opleidingen in het kort

u Onderwijsprogramma

u Overgangsnormen

u Schoolmaterialen en –kosten

u Ziekte en verzuim

u Contactgegevens



Mode-opleidingen

Fashion Designer + Fashion Tailor

u Breed basisjaar voor beide opleidingen

u Wordt afgerond met examen

u P2 oriëntatieweek + P3 keuzemoment



Fashion Designer

u Stage en werkgelegenheid vooral in het westen

u Ontwerpvaardigheden + digitaal staan centraal

u Doorstroom mogelijk naar hbo of mode-opleiding (bv Artez, Amfi)





Fashion Tailor

u Stage en werkgelegenheid zowel in regio als het westen

u Naaitechnieken + patroontekenen staan centraal

u Doorstroom mogelijk naar hbo of mode-opleiding (bv Artez, Meesteropleiding 
Coupeur)





Onderwijsprogramma Fashion Tailor



Onderwijsprogramma Fashion Designer 1



Onderwijsprogramma Fashion Designer 2



Onderwijsprogramma

u Modelessen in 4 domeinen

u Projecten

u Coaching

u Generieke vakken

u Burgerschap + Sport

Vanaf jaar 2:

u Keuzedelen

u Stage



Ontwerpstudio
Ideeën omzetten in ontwerpen

u Modelontwikkeling

u Ontwerpschetsen

u Experimenteren

u Collectioneren

VOORB E E LDOPDRACHTEN

Onderzoek de mogelijkheden van materiaal X en 
maak hier drie ontwerpschetsen bij.

Ontwerp een minicollectie voor doelgroep X 
waarin trends Y en Z verwerkt zijn.

Teken ontwerp X in 4 verschillende variaties.



Tekentafel
Productiegereed maken van ontwerpen

u (Digitaal) technisch tekenen

u (Digitaal) patroontekenen
VOORB E E LDOPDRACHTEN

Werk deze ontwerpschetsen uit in technisch 
tekeningen.

Pas dit basispatroon aan aan de wensen en maten 
van jouw klant.



Naaiatelier
Maken van de kleding

u Naaitechnieken oefenen

u Kleding maken (inclusief proefmodel 
en doorpas)

VOORB E E LDOPDRACHTEN

Maak techniek X, Y en Z op een proeflapje tot je 
deze volledig beheerst.

Maak kledingstuk X voor klant Y op basis van 
patroon Z.



Modebureau
Onderzoek, organisatie en 
communicatie

u Theorie

u Vooronderzoek doen

u Sampleproces
u Basis branding, marketing, 

ondernemersplan, factureren

VOORB E E LDOPDRACHTEN

Maak een doelgroepenanalyse van doelgroep X 
voor merk X.

Doe een marketingvoorstel voor deze collectie.

Meet deze samples door en verwerk je 
bevindingen in de bijgeleverde spec sheets.



Overgangsnormen

Een leerling gaat wel naar het tweede leerjaar als:

u De eindopdrachten van de beroepsvakken en coaching aan het eind van elke 
periode zijn afgesloten met een voldoende of hoger. 

u De aanwezigheid per periode 80% of hoger is.



Overgangsnormen

Indien je aan één of meer van bovenstaande voorwaarden niet voldoet gaat de 
mentor een gesprek met aan en besluit het team over de overgang. Daarbij 
wordt ook gekeken naar:

u houding, inzet, motivatie

u evt. persoonlijke omstandigheden

Gebaseerd op de situatie van de student volgt een studieadvies

u Eind P2: voorlopig studieadvies

u Start P4: definitief studieadvies



Bindend Studieadvies

Elke mbo-student in Nederland krijgt in het eerste leerjaar een studieadvies

u Eind P2: voorlopig studieadvies

u Start P4: definitief studieadvies

Postitief

Positief met verbeterpunten

Negatief



Coachgesprekken en studieadvies in het Alfa-college

start eerste studiejaar

10 weken

20 weken

30 weken

na 31 mei

40 weken

vervolg opleiding

20 weken

30 weken

na 31 mei

stop opleiding

coachgesprekken

over studievoortgang

positief studieadvies

onvoldoende 
studievoortgang

voldoende 
studievoortgang

coachgesprekken

coachgesprekken
over studievoortgang

voorlopig negatief studieadvies 
(positief met extra begeleiding)
+ Studievoortgangscontract

Evaluatie
studievoorgangscontract

negatief studieadvies

Coachgesprek



Jaarprogramma

u 4 periodes van ca 9 lesweken 

u Periode wordt afgerond met Portfolioweek

u Jaarafsluiting: Modeshow (?)

u Schoolvakanties Noord Nederland

u Zomervakantie: 18 juli t/m 4 september

u Incidenteel extra vrije dagen: worden aan de studenten meegedeeld



Schoolmaterialen + -kosten

u Boekenlijst via studers.nl

u Schoolmaterialen in introductiebrief

u Stoffen en extra (teken)materiaal via school

Jaar 3: excursie Parijs

Eigen bijdrage Parijs: ca € 250,-



Ziekte of afwezigheid

Bij ziekte/afwezigheid:

u Onder 18: ouder/verzorger 088 – 334 2334

u Vanaf 18: zelf via Eduarte App -> presentie

u Bijzonder verlof zsm aanvragen via de mentor

Bij te hoog verzuim:

u Onder 18: 16-uurs melding > leerplicht

u Vanaf 18: 16-uurs melding > gesprek RMC gemeente



Contactgegevens

u Bouma algemeen: 050 597 3000

u Website: alfa-college.nl en mode-styling.nl

Mentoren:

u 1A : Tamara Ottens

u 1B : Jariska Westervaarder

u 1C : Roos Lechner


