FASHION
Word jij
de Mondriaan
van fashion?

Opleidings
richtingen
▪ Fashion
niveau 2, 3 en 4

Bij een opleiding op niveau 3/4 heb
je eerst een basisjaar om te bepalen
welke richting het beste bij je past.
Ligt je passie bij het maken van
kleding, dan ga je na het eerste
jaar verder in de richting Assistant
Fashion Tailor of Fashion Tailor.
Ervaring met kleding maken is
niet nodig, je begint helemaal bij
het begin. Aan het eind van je
opleiding ben je in staat geheel
zelfstandig kleding op maat te
maken.

Maak het in de mode!
Gaat jouw passie voor mode verder dan alleen het kopen van trendy
kleding? Als je in de mode wil werken, loop je voorop met je gevoel
voor stijl en trends en volg je de mode in glossy’s en modeshows
op het internet. Bij ons op school ontwikkel je je op het gebied van
technisch, creatief en commercieel vakmanschap. Er zijn verschillende
opleidingsniveaus en -richtingen in de mode.
Gaat je hart sneller kloppen
van ontwerpen, dan is Fashion
Designer iets voor jou. Je gaat
dan achter de schermen werken
voor grote modemerken. Je maakt
moodboards, tekeningen en
onderzoekt de trends; Illustrator,
Photoshop en InDesign zijn je
dagelijkse gereedschap.
De Fashion Product Coördinator is
een echte probleemoplosser. Die
is betrokken bij de productie in het
buitenland en zorgt ervoor dat de

Wist je dat…
we samenwerken met de Willem de Kooning Academie?
In de niveau 4 opleiding krijg je in het laatste jaar de kans om daar een
voorbereidingscursus te volgen. Je werkt dan aan het portfolio dat je
nodig hebt om te worden toegelaten op een kunstacademie.

kleding op tijd in de winkels ligt.
Daar verkoopt de Fashion Retailer
met een goed verkoopadvies de
collectie aan de consumenten
Ook de Basismedewerker Fashion
(niveau 2) maakt kleding. Maar dan
onder leiding van de Fashion Tailor.
De beroepen in deze sector
veranderen snel. Wij passen onze
opleidingen daarop aan en leiden
jou op tot medewerker van de
toekomst.

FASHION

Wat kies jij?
Kijk voor actuele informatie
rocmondriaan.nl/fashion

Kate
Schoolambassadeur
School voor Beauty, Hair en Fashion
Leeghwaterplein 72
2521 DB Den Haag
088 666 3227
bhf@rocmondriaan.nl
Modeshow
De School voor Beauty, Hair en Fashion van
ROC Mondriaan organiseert aan het eind van ieder
schooljaar een spectaculaire modeshow. Ruim
250 studenten, van niveau 2 tot en met 4 en uit alle
leerjaren, tonen de creaties die ze het afgelopen jaar
gemaakt hebben.
Het publiek, bestaande uit familie, vrienden en
geïnteresseerden, wordt verrast door de jonge
en enthousiaste ontwerpers die hun creativiteit,
verrassende materialen, professionaliteit, inzet én
talent tonen. Tijdens deze avond worden ook de
eindexamenpresentaties en een aantal eigen unieke
collecties geshowd.

Open Dagen
▪
▪
▪

DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG

10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR
2 FEBRUARI 2021
15.00 - 20.00 UUR
9 MAART 2021
15.00 - 20.00 UUR
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TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen

Het leuke aan
stagelopen bij een
klein bedrijf is dat je er
écht van alles leert.

Wil je mijn hele verhaal lezen,
bezoek dan
rocmondriaan.nl/
ambassadeur-kate

