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     Mode en kleding  
 

Inleiding 
 

De afdeling heeft ongeveer 120 studenten. 

Ze beginnen met 1 reguliere klas van 26-27 studenten en 1 versnelde opleiding van 13 studenten. 

Die gaan door, de reguliere klas 2 jaar en de versnelde opleiding nog één jaar. 

 

Duurzaamheid in het onderwijs 
 

Bij burgerschap wordt altijd de film ”China Blue” gedraaid. Zie het verantwoordingsdocument LB. Dat 

wordt toegezonden.  

Bij textielwarenkennis film “ The true cost” 

Bij textielwarenkennis is een hoofdstuk ingericht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

duurzaamheidsaspecten in de hele keten. (zie bijlage) .  

Ook allerhande duurzaamheidslabels komen aan bod. 

Bij loopbaan burgerschap besteden ze aandacht aan de schone kleren campagne.  

 

Men biedt het keuzedeel duurzaamheid in het beroep niet aan omdat duurzaamheid geïntegreerd is in de 

hele opleiding.  

Daarbij willen ze per sé keuzedeel naailes en patroontekenen geven omdat dat niet in het KD staat maar 

wel zo belangrijk is voor hun beroepsuitoefening.  

Dit jaar hebben ze project maak fashion van witte koksjasjes.  

Projecten op het gebied van duurzaamheid zijn ieder jaar structureel ingepland in de opleiding.  

Duurzaamheid in de stages 

 
Als studenten een stage willen op het gebied van duurzaamheid in de mode en kleding dan weten de 

docenten wel waar je aan kan kloppen. Ze kannen Monique Collignon uit Amsterdam die altijd duurzaam 

ontwerpt en nog wel meer personen als Ellen Willink die duurzame tassen maakt in Den Bosch. 

DenHam jeans repareert ze als je dat wil.   

Eigenlijk zijn alle mode productiebedrijven er wel mee bezig. De klant wil het.  

 

Deelname aan activiteiten: Men zit krap in de tijd. De opleiding is al van 4 naar 3 jaar gegaan. In plaats van 

de activiteiten gaat men standaard naar de Dutch Design Week.  
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Duurzaamheid in de nieuwe KD’s 
 
Men is bezig met een nieuw KD. Het staat bovenaan het lijstje er duurzaamheid in te schrijven.  

 

Innovaties 
 
Op technologiegebied denkt men dat 3D printen na een body scan het gaat worden in de toekomst. Je 

maakt dan geen lappen stof meer,  waarin je gaat knippen en waarna je die onderdelen weer aan elkaar 

naait. Dat kan verleden tijd zijn bij 3D printen. In Enschede is men hiermee bezig. 

Ook heeft de school een grote lasercutter en 3D printers.  

   

Zomaar wat voorbeelden zijn:  

Textiel met sensoren die aangeven of je goed tilt 

Textiel met ingeborduurde luidsprekertjes die je kunnen waarschuwen. 
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Afdeling Fashion & Design             

Opleiding Junior stylist             

        

 Vak E D C B A  

 burgerschap            

 beroepsgerichte vakken            

  Materialenkennis            

  Textielwarenkennis            

 Eerste project Local nomads             

 Modekennis            

 Nederlands  ?          

 Engels   ?          

              

              

 keuzedeel duurzaamheid Nee*          

        
A Ja, duurzaam denken en doen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van onze opleidingen  

B Ja, maar dat is vooral nog op project-/opleidingsbasis en nog niet integraal verweven) 

C Ja, maar dat is nog vooral op ad hoc basis afhankelijk van individuele initiatieven  

D Nee, maar we vinden het wel belangrijk en willen er mee starten  

E Nee       
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Bijlage 
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Wat gaat goed? 

Lessen over duurzaamheid en duurzaamheid komt terug in 
verschillende lessen, gebruik recyclebare stoffen 

 


