Info & aanmelden
MBO College Hilversum
MBO College Hilversum is een veelzijdige school met veel
verschillende opleidingen in 15 sectoren. Toch is het er kleiner
dan je denkt. Elke afdeling heeft zijn eigen ruimte en eigen sfeer.
Je leert er praktijkgericht. We leiden je op voor jouw toekomst. Jij
kiest de richting. Wij begeleiden je naar jouw volgende stap. Het
onderwijs is ambitieus, uitdagend en vernieuwend. De docenten
hebben oog voor iedere individuele student. Ze begeleiden je
met aandacht naar jouw diploma.
Ons schoolgebouw staat direct naast station Hilversum Sportpark.
De school is dus goed bereikbaar. Direct ernaast vind je de
Nike-atletiekbaan en de Dudok Arena sporthal. Daar krijg je sportles.
In de buurt ligt ook het Mediapark, waar onze mediastudenten
vaak te vinden zijn.

Hoe kun jij je aanmelden?
Dat is heel gemakkelijk! Je kijkt op rocva.nl voor de opleiding
die je wilt gaan doen. Ben je er uit? Vul dan het online aanmeldformulier in. Het invullen van het formulier duurt ongeveer
10 minuten. Je kunt je ook aanmelden tijdens een Try-Out Day
(Open dag) of Aanmeldmiddag. Dat kan tot uiterlijk 1 april.
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Open dagen 2018 - 2019
Dag

Datum

Begintijd

Eindtijd

Dinsdag

16 oktober 2018

16.00 uur

20.00 uur

Zaterdag

17 november 2018

10.00 uur

15.00 uur

Zaterdag

26 januari 2019

10.00 uur

14.00 uur

Donderdag

14 maart 2019

16.00 uur

20.00 uur

Aanmeldmiddag 2019

Kijk altijd op rocva.nl voor ons meest recente opleidingsaanbod,
instroommomenten en versnelde opleidingen.

Dag

Datum

Begintijd

Eindtijd

Donderdag

23 mei 2019

15.00 uur

16.30 uur

Meld je aan op rocva.nl

MBO College Hilversum

mbocollegehilversum@rocva.nl
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Mode

Altijd met kleding bezig?

Flexopleidingen

Start met Mode
Wil je jouw gevoel voor stijl en trends ontwikkelen? Wil je kleding bedenken, ontwerpen en maken? Dan is de richting
Mode iets voor jou! Wij bieden je opleidingen aan op niveau 3 en 4. Vakdocenten leren jou alles wat je moet weten over
mode. Van het maken van kleding tot het starten van je eigen bedrijf. Ook loop je stage bij bekende modeontwerpers
en fashionbedrijven. Zo stomen we je in een paar jaar klaar voor een prachtige toekomst!

Dat betekent dat je sneller je diploma kunt behalen.
Deze opleidingen zijn gericht op gemotiveerde
studenten die in een hoger tempo een mbo-diploma
willen halen, zoals havisten en studenten met een
mbo-diploma op niveau 4.
De volgende opleidingen zijn mogelijk als
Flex-opleiding:
• Junior Fashion Designer
• Junior Productmanager Fashion
• Menswear & Tailoring

Opleidingen Mode

Duur

Leerweg

Junior Fashion Designer

4

2-3 jr

BOL

Junior Productmanager Fashion

4

2-3 jr

BOL

Menswear & Tailoring

4

1-3 jr

BOL

Specialist Mode/Maatkleding

4

3 jr

BOL

Allround Medewerker
Mode/Maatkleding

3

3 jr

BOL

Junior Fashion Designer
De opleiding Junior Fashion Designer is een driejarige
opleiding. Je leert hoe je samen met je hoofdstylist in een
team een nieuwe collectie ontwikkelt. Jullie doen onderzoek
naar de doelgroep, maken moodboards en ontwerpen samen
een collectie. Jij en je team bepalen kleuren, stoffen en
fournituren en beoordelen de samples.
Je kunt onder andere aan de slag bij de stylingafdeling van een
confectiebedrijf. Je leert omgaan met speciale computerprogramma’s om digitale werktekeningen te maken. Je werkt bij
een confectiebedrijf zoals Scotch & Soda, G-Star, Zara of
Hunkemöller.
Junior Productmanager Fashion
De driejarige opleiding Junior Productmanager Fashion leert je
alles over het werk bij een confectiebedrijf, een kledinggroothandel of een hoofdkantoor van een merk of label. Als
Junior Product Manager Fashion plan en begeleid je de
productie en zorg je ervoor dat de kleding op tijd in de winkels
hangt. Regelen, plannen en het oplossen van problemen
behoren tot je dagelijkse werkzaamheden.Tijdens je stage
werk je in een commercieel technische functie, bijvoorbeeld bij
een bekend kledingmerk. Je voert onder andere
marktonderzoek uit en stelt de prijs-kwaliteit vast.
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Menswear

Waarom Mode Hilversum?
& Tailoring
De opleiding Menswear & Tailoring is een
flex-opleiding. Afhankelijk van je vooropleiding word
je binnen 1 tot 3 jaar klaargestoomd om aan de slag
te gaan in de wereld van high-end menswear. Je leert
alles over het ontwikkelen van tailormade herenmaatkleding. Het is een hoogwaardige vakopleiding
waarbij ambacht het uitgangspunt is. Professionals uit
de menswearsector zijn nauw betrokken bij de
opleiding. Het segment Menswear & Tailoring staat
te springen om vakmensen met commerciële en
vaktechnische skills, omdat steeds meer mannen
pakken en high-end menswear dragen.

Specialist Mode/Maatkleding
De driejarige opleiding Specialist Mode/Maatkleding leert
je, na een gesprek met de klant, perfect passende kleding
te ontwerpen. Je neemt de maten op, tekent het juiste
patroon en maakt de kleding. Je bent verantwoordelijk voor
het eindproduct. Daarnaast leer je hoe je een ondernemersplan schrijft en hoe je medewerkers instructie geeft.
Allround Medewerker Mode/Maatkleding
Als Allround Medewerker Mode/Maatkleding werk je mee
aan de uitvoering van een ontwerp. Bijvoorbeeld bij een
modeontwerper, theater, een atelier waar confectiekleding
gemaakt wordt of bij een veranderatelier. Je werkt in een
atelier op de naaimachine. Met deze opleiding kun je binnen
3 jaar je diploma halen.

• 	Je krijgt les op een moderne locatie met een eigen
modeatelier.
• 	Je kunt kiezen uit verschillende keuzedelen zoals
imagestyling, digitaal patroontekenen, Engels,
ondernemerschap en voorbereiding op het hbo.
• 	Bij ons kun je de (flex-)opleiding Menswear & Tailoring
volgen. Een unieke niveau 4-opleiding waarmee je
binnen 1 tot 3 jaar wordt opgeleid tot professional in het
maken van high-end herenkleding.
• 	We hebben flex-opleidingen Junior Productmanager
Fashion en Junior Fashion Designer die zijn gericht op
havisten en studenten met een diploma op mbo niveau
4. Met een flex-opleiding kun je sneller doorstromen naar
hbo opleidingen aan kunstacademies of bijvoorbeeld het
Amsterdam Fashion Institute (AMFI).
• 	Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid om jouw
talent en creaties te tonen bij vakwedstrijden zoals MAFB
fashion fest en Skills Heroes. .
• 	We hebben een uitgebreid netwerk waardoor je een
goede stage kunt vinden. Bijvoorbeeld bij
modeontwerpers, warenhuizen en winkels of ateliers.
Maar ook op de styling- of productontwikkelafdeling van
grote modebedrijven.

Ivana Thies heeft in januari 2018 de nationale
Skills Heroes wedstrijd gewonnen voor de opleiding
Junior Fashion Designer.

Foto’s: Team Peter Stigter
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