Fashion Design: Junior stylist (bol)
Jouw passie is kleding ontwerpen
afwisselend werk | creatief bezig zijn | kleding | kleding ontwerpen | kleuren |
mode | modetrends | patronen | samenwerken | stoffen | styling | tekenen |
werken met computer
Kleding, kleuren, stoffen: jij wordt er vrolijk van. En als junior stylist weet je
trends te vertalen naar de nieuwste looks voor jouw doelgroep. Samen met de
hoofdstylist bepaal jij de nieuwe collectie.
Kleding, kleuren, stoffen: jij wordt er vrolijk van. En als junior stylist weet je
trends te vertalen naar de nieuwste looks voor jouw doelgroep. Samen met de
hoofdstylist bepaal jij de nieuwe collectie. De opleiding is volAanmelden voor
schooljaar 2019-2020 is niet meer mogelijk, omdat er al te veel studenten op de
wachtlijst staan voor deze opleiding. Dit kun je nu doen:
• Meld je aan voor een andere opleiding.
• Weet je nog niet welke? Kijk dan hieronder bij opleidingen die erop lijken,
uit dezelfde studierichting of van dezelfde school.
• Word je liever persoonlijk geholpen, spreek met je decaan of ons Infopunt:
bel 040 269 44 44 of app 06 28 94 84 11.
Je kiest de kleuren, de stoffen en fournituren. Ontwerpschetsen werk je op de
computer uit in duidelijke tekeningen en stylesheets. Hierop staat alle informatie
die de productieafdeling nodig heeft om het ontwerp te kunnen maken: stoffen,
afmetingen, knopen, voering, enzovoorts. Zij maken een eerste kledingstuk van
jouw ontwerp! Je kijkt of het volgens tekening gemaakt is en of het precies is
zoals jij het wilt. Zo nodig pas je het hier en daar aan.
Als junior stylist leer je dit allemaal. Je leert hoe je een collectie ontwikkelt. Je
krijgt les in trendwatchen en styling, in textiel- en productkennis. En na je
opleiding kennen tekenprogramma’s op de computer geen geheimen meer voor
je.

Niveau 4
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
35% stage
65% school
Crebo: 25526

Interessegebied(en)
Creatief

Summa Fashion
Sterrenlaan 6, Eindhoven

Fashion Design: Junior stylist (bol)
Wat word je?
Als medewerker styling kun je werken op de stylingafdeling
van een kledingbedrijf. Je kunt ook verder leren aan het hbo.
Bijvoorbeeld aan Amsterdam Fashion Institute, Styling
academie Artemis of de opleidingen international lifestyle
studies (Fontys), fashion textiles & technologies (Saxion) of
technische commerciële textielkunde.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je gaat 5 dagen per week naar school. Hier volg je
theoretische en praktische lessen. In het tweede en derde
leerjaar loop je telkens een half schooljaar stage bij een
erkend leerbedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld bedraagt 1.168 euro per
jaar. Belangrijk: lees hier meer over de aanvullende
schoolkosten.

Uitleg beperkt aantal plaatsen
Dit is een opleiding met een beperkt aantal plaatsen. Het is
belangrijk dat je je tijdig aanmeldt. Hierdoor heb je meer
kans op een plaats bij de opleiding, mits je aan de
toelatingseisen voldoet. Het is verstandig om je ook aan te
melden voor een andere opleiding die bij je past.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).
Grote kans op werk
Wil je na je studie graag direct aan de slag? Dan is deze
opleiding een goede keuze! De Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft ’m bestempeld
als opleiding met grote kans op een baan in de regio
Zuidoost-Brabant. Het gaat hierbij om een inschatting van de
kans op werk op het niveau en binnen het vakgebied van de
opleiding, als je de opleiding afrondt binnen de normale
studieduur.

Welke vooropleiding heb je nodig?
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Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo vakopleiding niveau 3.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. De opleiding
junior stylist is een pittige theoretische opleiding. Daarom is
er een kennismakingsgesprek en maak je vooraf een
praktijkopdracht om te kijken of de opleiding bij je past.

