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Alumnus Bob Looijschelder

Student Steyn Kindt

is eigenaar van twee

maakte een

bedrijven: Brunia Interiors

productiereis naar

en Textiles & More. Hij blikt

Schotland en deelt

terug op zijn tijd bij TMO.

zijn ervaring met je.

VOORWOORD
Beste lezer,
Een nieuw studiejaar, een nieuwe brochure, een nieuw
TMO-beeld op de cover waarin onze studenten de
hoofdrol spelen. Zoals het hoort op een school, want de
student centraal stellen is en blijft ons allerbelangrijkste
doel. De TMO-student in de spotlight dus!
In deze brochure lees je verhalen van onder andere
studenten en oud-studenten. Zij delen hun TMOervaringen met je.
Zo vertelt Steyn over de reis naar Schotland waar hij de
productie van de prachtigste stoffen van heel dichtbij
zag, Leontien over de outdoor-dagen in Nijverdal waar
je helemaal uit je comfortzone moet, Lisa over haar
afstudeerstage bij Hunkemöller en nog veel meer.
Natuurlijk stellen we ook onze ‘covermodellen’ aan je
voor. Joyce, Jimmy, Ades, Lotte, Bryan, Pieter en Sophie:
zeven verschillende gezichten uit zeven semesters met elk
hun eigen toekomstdroom. En tot slot onze bekende en
wat minder bekende oud-studenten. Zij geven een kijkje
in hun leven na TMO. Wat ze hier hebben geleerd en hoe
zij terugkijken op hun studententijd in Doorn.
We hopen dat je na het lezen van deze brochure nog
nieuwsgieriger bent geworden naar onze business
school. Voel je welkom!
Theo Rauch
Algemeen directeur

LOTTE
‘IK WIL MEZELF
ONDERSCHEIDEN
VAN ANDEREN DOOR
CREATIEF EN ZAKELIJK
TEGELIJK TE ZIJN.’

VOLOP AANDACHT
VOOR PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING
REAL WORLD EDUCATION:
ERVAREN IN DE
BEROEPSPRAKTIJK

STUDEREN BIJ TMO
Bij TMO kun je binnen 3,5 jaar de internationaal erkende
titel Bachelor of Business Administration (BBA) in Fashion
behalen. Dat is dus een half jaar eerder dan bij andere

HOGE ONDERWIJSKWALITEIT
STUDIEPROGRAMMA VAN
3,5 JAAR - 240 ECTS
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

bachelorstudies. Dit verkorte traject is mogelijk door de
doelgerichtheid en intensiteit van de opleiding.
Je krijgt een brede, stevige basis aan kennis en theorie
met fashionvakken en alle businessvakken volgens

ERKENDE GEACCREDITEERDE
HBO-OPLEIDING

de BBA-standaard. Deze zijn ingericht in nauwe
samenwerking met de branche en worden regelmatig
getoetst aan de actualiteit. Met dit bachelordiploma
kun je natuurlijk ook buiten de fashionbranche terecht.
TMO is een kleinschalige, particuliere en erkende hbo-

INTERNATIONAAL NETWERK
DAT AL TIJDENS DE STUDIE
WORDT OPGEBOUWD

opleiding waar volop aandacht is voor jouw persoonlijke
ontwikkeling. We geloven erin dat je het meeste leert door
te ervaren, waarbij de lesstof ook direct in de praktijk wordt
toegepast. Daarom zorgen we ervoor dat je de ‘real world’
beroepspraktijk intensief leert kennen. Door deze aanpak

PARTICULIER EN
KLEINSCHALIG

en de leerlijn Personal Development, leer je veel over
de branche, over jezelf en over het arbeidsperspectief
dat het beste bij jou past. Hierdoor heb jij een bewezen
voorsprong op de arbeidsmarkt.

ZEER GOED PERSPECTIEF
OP EEN BAAN

LIVE FASHION, BREATHE BUSINESS
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100% UP-TO-DATE

TMO praat veelvuldig met (oud-)studenten en
de studentenraad over het onderwijsprogramma.
Ook wordt regelmatig geëvalueerd met het
bedrijfsleven. Zo toetst TMO het onderwijsprogramma
voortdurend aan de nieuwste kwaliteitsstandaarden,
behoeften en actuele ontwikkelingen.

UNIEK LESMATERIAAL

Bij TMO ontwikkelen de docenten en experts uit de
praktijk uniek op de branche afgestemd lesmateriaal.
Daarnaast gebruikt TMO bekende, theoretische
lesboeken en naslagwerken. Bij de start van ieder
semester ontvang je een boekenpakket.

GROTE KANS OP EEN BAAN

TMO’ers ontwikkelen zich in ons onderwijs tot zeer
gewilde en breed inzetbare arbeidskrachten.
Bedrijven benaderen ons veelvuldig voor stages,
projecten en het invullen van vacatures. Dit doen zij
vanuit de zeer goede ervaringen die zij met TMOstudenten en afgestudeerden hebben opgebouwd.
Ruim 80% van onze afgestudeerden heeft binnen
3 maanden een passende baan in de branche.

NIMA B–CERTIFICAAT

TMO is als eerste hbo-opleiding geaccrediteerd op
NIMA B-niveau, waardoor je met het TMO-diploma
een NIMA-B1 certificaat kunt aanvragen bij NIMA, het
Nederlands Instituut voor Marketing. Hiermee voldoe
je aan de toegangseisen voor het NIMA B2-examen.

PERSOONLIJK EN BETROKKEN
Bij TMO ben je geen nummer. Het draait om kennen
en gekend worden, van anonimiteit is geen sprake.
Je bent en blijft bij ons en je medestudenten in beeld.
Als het goed gaat maar ook als het even wat minder
gaat. Er is aandacht voor elke student. De student en
talentontwikkeling staan daarbij altijd centraal.

‘I WENT TO TMO
AND ALL I GOT
WAS THIS
AWESOME JOB’
‘Mijn ervaringen en lessen op TMO zijn vormend
geweest. Volgens mij is dat ook precies de
bedoeling van een opleiding als TMO. Kennis
opdoen is oké, vormen is beter. Mijn dagen
in Doorn liggen ver achter me, maar ik kijk er
nog altijd met plezier op terug. Het netwerk van
toenmalige klas- en schoolgenoten bestaat
nog steeds. Recentelijk was ik weer even
terug in Doorn. Ik was positief verrast door de
dynamische energie die er hangt.
Een enthousiaste club mensen stoomt met een
gezonde dosis realiteitszin hun studenten klaar
voor de echte wereld.’

PIETER
‘N AAR OF BOVEN
VERWACHTING
EXCELLEREN IS
PRESTATIE, BUITEN
VERWACHTING IS
SUCCES.’

KLEURENPROFIEL
S TU D ENT
A AN H E T
WOO R D

Een kleurentest helpt je om jezelf en
anderen beter te begrijpen. De My
Motivation insights kleurentest doet
dit door een persoonlijk profiel met
jouw drijfveren in kaart te brengen.
Wat drijft en motiveert jou? En wat
geeft en kost je energie? Met behulp
van een gevalideerde vragenlijst
wordt er een persoonlijk kleurenprofiel
samengesteld. De uitslag van de test
wordt vertaald naar een profiel met

‘Bij TMO draait het om
jou. Dankzij Personal
Development ken ik
mijn kwaliteiten en
verbeterpunten’

zeven kleuren. Deze kleuren staan
voor de zeven dominante drijfveren,
zoals geformuleerd door hoogleraar
psychologie Clare Graves.

Samenvatting - Jorden Paays - 06/03/2017
Acceptatie

Pieter Smetsers is bijna op de helft

kwaliteiten. In een management

van zijn opleiding en heeft dus al

functie is structuur natuurlijk ook

heel wat Personal Development

belangrijk, het is dan ook de

lessen achter de rug. Een vak dat

bedoeling dat ik in het verdere

bij TMO door de hele opleiding

verloop van mijn studie mijn minder

loopt. Aan het begin van de

dominante kleuren ga ontwikkelen

opleiding worden je kwaliteiten en

en mijn dominanten kleuren beter

ontwikkelpunten in kaart gebracht

leer benutten. Naast de fashion-

door middel van de My Motivation

en businessvakken vind ik Personal

Insights kleurentest. Daar komt een

Development heel leerzaam.

kleurenprofiel uit dat iets zegt over

Elk semester ontdek je namelijk

jouw kernkwaliteiten en

weer iets meer of iets anders over

verbeterpunten. Van die kennis

jezelf. Dat is ontzettend waardevol

over jezelf profiteer je gedurende

want zo leer je niet alleen jezelf

de hele opleiding. Én daarna.

managen maar ook de groep
waarin je werkt, en later – tijdens je

‘Mijn kleurenprofiel bestaat uit

carrière - het team waarmee je

rood, groen en geel. Rood staat

werkt. Ik denk dat Personal

voor doelgericht en leiderschap,

Development een vak is dat na

groen voor mensgericht en geel

TMO niet ophoudt. Ik ga er in de

voor innovatie en creativiteit.

toekomst veel profijt van hebben

De minst dominante kleur in mijn

omdat ik hier al ben begonnen met

profiel is blauw, dit staat voor

nadenken over mijn ontwikkeling.’

Oranje
Resultaat

Je combinatie van drijfveren maakt, dat je de dingen doet zoals je ze doet en ze als juist
zult zien en ervaren. Dit zijn de elementen waar je vrolijk van wordt.

Rood
Krachtig

Energiebalans

Blauw

Een wit streepje
boven de
horizontale zwarte
lijn betekent dat die
drijfveer je meer
energie oplevert.
Een streepje onder
de zwarte lijn
betekent dat de
drijfveer je energie
kost.

Structuur

Geel
Innovatief

Groen
Mensgericht

Paars
Stabiliteit

Turkoois
Holistisch

Verwerping
Je profiel laat zien welke drijfveren de grootste weerstand oproepen. Je hebt de
neiging om van deze drijfveren vooral de negatieve aspecten te zien. Dit zijn de
elementen die je irriteren.

Reactieprofiel
Als je omgeving en jijzelf het toelaten kun je
situaties kiezen of creëren die passen bij je
energiegevers.

Activatieprofiel
Als je omgeving je onder druk zet, dan ga je gedrag
vertonen in de drijfveren die je het meest herkent,
zowel bij acceptatie als bij verwerping.

www.mymotivationinsights.com

Voorbeeld van een kleurenprofiel.

structuur. Het kleurenprofiel zie ik als
een overzicht van mijn natuurlijke
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S TU D ENT
A AN H E T
WOO R D

LISA VAN SIJLL

‘Stage ‘nieuwe stijl’ is
net een echte baan’
Sinds vorig studiejaar ziet afstuderen

groeien. Ik werk hier vijf dagen per

concreet idee aan de slag waar

bij TMO er anders uit. Je loopt nog

week mee binnen het team en heb

het bedrijf écht iets aan kan hebben.

steeds stage, maar dat doe je vijf

één dag per week voor mijn

Wat ook een voordeel is, is dat je

dagen in plaats van drie dagen per

onderzoek en stageportfolio.

tijdens het hele traject op je

week. De scriptie in semester 7 heeft

Ik ben begonnen met een analyse

competenties wordt getoetst.

bovendien plaatsgemaakt voor een

van het bedrijf en het maken van

Je weet dus tijdens je stage al

zogenaamd stageportfolio. Lisa van

een klassieke SWOT-analyse.

meteen waar je aan moet werken,

Sijll is een van de studenten die in

Na uitgebreid desk research op

waar je sterke en zwakke punten

deze nieuwe constructie afstudeert.

internet kwam ik tot de conclusie dat

liggen. Eigenlijk voelt het veel meer

Zij loopt stage bij Hunkemöller en

Hunkemöller meer zou kunnen doen

als een echte baan dan als een

vertelt over haar stageopdracht.

met story telling op productniveau en

stage. Na TMO? Ik hoop een leuke

dus op de website. Consumenten zijn

baan te vinden bij een modebedrijf in

‘Ik loop stage bij de afdeling online

immers heel visueel ingesteld. Ik heb

het midden/hoog segment. Ik heb

merchandise binnen Hunkemöller:

mijn idee overlegd met mijn

een brede interesse, maar ik ga mij

een heel dynamische afdeling

stagebegeleidster en na haar

in eerste instantie focussen op een

binnen een dynamisch bedrijf.

goedkeuring ben ik mijzelf verder

baan op een inkoop- of productie-

De online mogelijkheden en

gaan verdiepen in het stageproject.

afdeling.’

strategieën zijn erg interessant en

In plaats van het schrijven van een

relevant, want online blijft nog steeds

scriptie, ga je dus met een heel

BEROEPEN
INKOPER OF INKOOPMANAGER

RETAIL (CONCEPT) MANAGER

ZELFSTANDIG ONDERNEMER

Als inkoper of inkoopmanager kun

De retail concept- of retail

Als zelfstandig ondernemer geef je

je werken voor meerdere winkels of

formatmanager bedenkt krachtige,

leiding aan jouw eigen bedrijf.

voor de tussenhandel. Je bent

goed presterende winkelconcepten,

Dat kan een winkelbedrijf met een

verantwoordelijk voor onder andere

die van deze tijd zijn. Je zet een

of meer filialen zijn, maar je kunt ook

de samenstelling van de collectie,

winkelconcept als sterk merk in de

een eigen merk, product of dienst

het inkoopbudget en prijsbeleid.

markt, bouwt aan de merkidentiteit

opzetten. Je houdt je bezig met het

Om inspiratie op te doen, bezoek je

en zorgt ervoor dat alle onderdelen

concept en met algemene zaken,

modebeurzen en steden: je bent

van de winkel op elkaar afgestemd

financiële zaken en personeels

continu bezig met de laatste trends.

zijn en elkaar versterken, met als doel

management. Daarnaast regel je

zo veel mogelijk bezoekers en omzet.

vaak de inkoop of productie en streef

PRODUCTMANAGER
De productmanager is
verantwoordelijk voor de realisatie
van collecties van een merk

SALESMANAGER
BUSINESS-TO-BUSINESS

In de business-to-business-kant van

je naar optimale verkoopresultaten.
In deze functie komen heel veel
vakgebieden samen.

leverancier of retailer. Van de

de fashionbranche kun je werken als

OVERIGE FUNCTIES

aansturing van de ontwerpfase tot

sales- of accountmanager,

TMO is een commerciële

het moment dat de collecties in de

bijvoorbeeld bij een inkoop(retail)

managementopleiding. We leiden

winkels liggen. Een groot deel van

combinatie, wholesaler, agentschap

je op tot Bachelor of Business

je werk bestaat uit inkoop (sourcing),

of merk. Je bent verantwoordelijk

Administration(BBA) in Fashion.

productievoorbereiding en

voor de verkoop van de collecties

Door de combinatie van commercie,

aansturing van de fabrieken.

en onderhoudt de contacten met

gedegen modekennis, management

Je bent hiervoor regelmatig in

retailers. Je bent veel onderweg,

vaardigheden en veel aandacht voor

het buitenland.

bezoekt de winkels of regelt de

persoonlijkheidsontwikkeling,

verkoop vanuit eigen showrooms.

hebben studenten met het TMO-

Je beoordeelt wat een collectie sterk

diploma veel beroepsmogelijkheden

In deze functie werk je als floor

of zwak maakt en koppelt dit terug

in de fashionbranche, maar ook

manager, vestigingsmanager of

aan het bedrijf waar je werkt.

daarbuiten. Denk aan algemene

SALESMANAGER RETAIL
(internationaal) areamanager bij

functies in marketing, e-commerce,

een filiaalbedrijf of een grootwinkel

(E-) MARKETINGMANAGER

bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor

Als marketingmanager ben je

functies in andere branches waar de

de verkoopresultaten, de product

verantwoordelijk voor onder meer

emotie en beleving van het product

presentaties en de collectie.

het imago van een merk of retailer.

een belangrijke rol spelen.

Daarnaast geef je leiding aan het

Je ontwikkelt en organiseert

verkooppersoneel en regel je het

marketingacties, campagnes en

reilen en zeilen achter de schermen

andere communicatie, met als doel

en op de winkelvloer.

klanten zo goed mogelijk te bereiken

communicatie of commerciële

en tot actie te bewegen.
Omdat consumenten steeds vaker
online te vinden zijn, verandert de
marketingmanager bij veel bedrijven
in e-marketingmanager.
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HOGE
WAARDERING
IN STUDENTEN
ENQUÊTE
TMO scoort in de Nationale Studenten
Enquête 2018 op vrijwel alle aspecten
hoger dan het landelijk gemiddelde.
Met name de inhoud van de
opleiding, de voorbereiding op
de beroepsloopbaan, de kwaliteit
van de docenten, het leren van
algemene en wetenschappelijke
vaardigheden en de groepsgrootte
worden zeer positief beoordeeld
door TMO-studenten. De algemene
tevredenheid van de studenten over
de studie scoort een 4,3 op een
schaal van 5. De NSE is een bron voor
de Keuzegids hbo, waarin TMO de
afgelopen drie jaar werd beoordeeld
als Top-opleiding.

4,3 OP EEN
SCHAAL VAN 5

BRYAN
‘D OOR ALLES WAT IK GELEERD HEB
OP TMO, HEB IK MIJZELF VERDER
KUNNEN ONTWIKKELEN OP HET
GEBIED VAN ZELFSTANDIG
ONDERNEMEN.’

VALERIE HERMES

S TU D ENT
A AN H E T
WOO R D

Fashion Awareness Project
Duurzame mode, oftewel ‘sustainable

Koop je tweedehands kleding? Is die

Een van de leukste onderdelen van

fashion’ wordt steeds belangrijker.

extra jeans echt wel nodig? Dat soort

het Fashion Awareness project vind ik

TMO heeft duurzaamheid als een

vragen ga je jezelf stellen.’

het debatteren met elkaar. Je krijgt
een stelling waar je voor of tegen

rode draad door de hele opleiding
lopen. Dat begint al in het begin van
de opleiding. Een van de projecten
in het eerste semester is het

JE EIGEN MAGAZINE MAKEN
IS TOCH WEL HET ALLERLEUKSTE

bent. Door er met elkaar over te
praten, ga je allerlei voor- en nadelen
zien van bijvoorbeeld duurzaam
produceren. Want er zijn natuurlijk

zogenaamde Fashion Awareness
Project. Studente Valerie Hermes

‘Tijdens het project bezoeken we niet

ook nadelen, als je bijvoorbeeld een

vertelt erover.

alleen kledingbedrijven, maar we

fabriek van Bangladesh naar Portugal

bekijken ook documentaires. Daar

moet verhuizen. Het allerleukste is

‘Gedurende twee weken krijg je

ben ik enorm van geschrokken. Met

toch wel het maken van een

voorlichting van een aantal

name van ‘The True Cost’. Ik wist niet

sustainable fashion magazine.

fashionbedrijven die bezig zijn met

dat het in sommige landen zó heftig

Dat van mijn groepje telde zo’n 80

duurzame kleding zoals H&M en

is, dat de arbeidsomstandigheden zó

pagina’s. We hebben het magazine

The Knitwit Stable, waar duurzame

slecht zijn. Dat heeft mijn ogen echt

SIX genoemd, omdat we het met zes

wol en breisels worden gemaakt.

geopend en ik kijk nu echt wel anders

meiden hebben gemaakt. Alles wat

Het doel is je bewust te maken

naar dat ene mooie, dure bloesje

je in de weken ervoor hebt gedaan

van hetgeen wij nu en straks in het

waarvan degene die het gemaakt

en geleerd, komt terug in het

werkveld kunnen en moeten bijdragen

heeft misschien maar 20 cent krijgt.

magazine. We hebben het

aan een duurzame industrie.

Met deze bewustwording wil ik later zo

aangevlogen als een echt blad zoals

Bovendien worden we ons ervan

veel mogelijk met duurzame

de Vogue, dus compleet met

bewust gemaakt hoe we zelf met

producten en sustainable merken

hoofdredacteur, PR-afdeling,

kleding omgaan. Hoe vaak gooi je

werken of merken sustainable maken.

reclameafdeling etc. We zijn echt

iets weg?

supertrots op het eindresultaat!’
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DE OPLEIDING
DE OMGEVING
Je krijgt inzicht in mode en retail en de wereld waarin fashion(gerelateerde) bedrijven hun werk doen.
Je zet de eerste stappen op het gebied van collectioneren, in- en verkopen en leert hoe het er op de
winkelvloer aan toe gaat. In het Fashion Awareness project ontdek je in ontmoetingen met fashionbedrijven
en erkende experts hoe duurzaamheid en circulaire economie in de fashionbranche wordt toegepast en ga
je daarover in debat. Aan de hand van zelf opgestelde duurzaamheidscriteria ga je als sustainable mysteryshopper fashionwinkels bezoeken en beoordelen hoe ze hun MVO-beleid (= Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen) toepassen in de winkels.

DE CONSUMENT
Je leert te begrijpen hoe consumenten zich gedragen als het gaat om fashion, en over de verschillende
manieren waarop producten en concepten naar de consument worden gebracht. Je duikt in de
mogelijkheden van de online en offline markt voor een modebedrijf en presenteert je ideeën en adviezen
aan de opdrachtgever.

DE BEDRIJFSVOERING
Je krijgt inzicht in hoe bedrijven functioneren, van offline, online tot omnichannel en zet de eerste stappen
in strategisch management. Ook maak je kennis met branding en positionering. Je bedenkt welke fashionmerkidentiteit je zou toepassen bij een niet-fashion bedrijf als McDonalds, Coca Cola of Apple.
En je onderzoekt de ruimte voor een fashionmerk in een nieuw marktsegment. Je werkt uit hoe je dat
positioneert en visueel vermarkt.

HET PRODUCT
Je leert hoe je een collectie of product ontwikkelt en hoe je communiceert met producenten. Ook leer je hoe
je trends naar concrete producten of collecties vertaalt en dit communiceert naar de markt. In opdracht van
bijvoorbeeld Coolcat, MS Mode of Tommy Hilfiger bedenk je een collectie voor een nieuw segment en werk
je deze uit tot productieklare voorstellen. Je gaat ter plaatse in de buitenlandse fabrieken van deze merken
bekijken hoe die productie in de praktijk werkt.

ONDERNEMERSCHAP
We leren je alles over ondernemen en de verschillende verdienmodellen en hoe je een commercieel
aantrekkelijk, rendabel concept bedenkt en krachtig in de markt zet. Met een groep studenten bedenk je
jouw eigen unieke fashion business concept en werkt dit uit. Vervolgens pitch je jullie idee voor een echte
vakjury uit de fashionbranche. Is het concept goed en kansrijk, dan krijg je misschien de kans het verder uit
te werken in semester 6. Zelfs het opzetten van een eigen start-up behoort tot de mogelijkheden.

KENNIS
Dit semester bestaat uit het zogenoemde TMO DevelopmentLAB. Hierin ontwikkel je kennis, via zelf opgezet
onderzoek, om tot een voor de branche relevant advies te komen. Binnen diverse thema’s – verdeeld over
de beroepsvarianten waarvoor TMO opleidt – werk je in tweetallen concrete opdrachten voor bedrijven of
universiteiten uit en kom je met praktisch uitvoerbare oplossingen.

DE PRAKTIJK
In het laatste semester laat je via je afstudeerstage in de praktijk zien wat je op TMO hebt geleerd. Je toont aan
dat je ertoe in staat bent op afstudeerniveau een hbo-waardig project voor een stagebedrijf uit te voeren.

D OCENT A AN
H E T WOO R D
I N GE
D E GR OOT

Over Inge

binnen- en buitenland gewerkt, veelal

In het productieland van de

‘Ik ben sinds augustus 2013

in buying management functies.’

opdrachtgevers – afgelopen semester
Macedonië, Servië, Schotland en

clustercoördinator en docent op
TMO. In het cluster Fashion Products

Purchasing management

Portugal – willen wij een zo breed

& Production werk ik met heel fijne

en inkoopreis

mogelijk beeld laten zien van de

mensen die allemaal een groot

‘Het 4e semester is opgedeeld in

productie ter plekke in combinatie

textielhart hebben, enorm betrokken

20 groepen voor het Purchasing

met relevante andere bezoeken die

zijn bij de studenten en het echt leuk

Management project, kortweg PM4.

verwant zijn met die productie,

vinden hun kennis over te dragen.

Zij krijgen zowel in groepsverband als

bijvoorbeeld de Nederlandse

Als docent ben ik onder andere

individueel inzicht in alle schakels

Ambassade, de plaatselijke Textiel

betrokken bij de vakken

van productontwikkeling.

Universiteit, distributiecentra,

Modematerialen, Category

De studenten werken hiervoor aan

douanefaciliteiten of een lokale

Management en Merchandise

drie verschillende cases voor

retailer/designer.’

Planning. Daarnaast ben ik

Nederlandse opdrachtgevers.

projectdocent van het Purchase

Zij maken een marketing- en inkoop/

Passie voor textiel

Management project, (inkoop-)

styling concept en werken dit

‘Ik hoop dat wij de studenten met dit

coach en begeleid ik studenten bij

individueel verder uit aan de hand

project net een beetje meer passie

het afstuderen in semester 7.’

van een specialisme. Daarna gaan

kunnen meegeven voor textiel in het

de studenten op inkoop-/

algemeen, en inkoop- en

Van huis uit in de mode

productiereis, gedurende welke de

productmanagement in het

‘Ik denk dat ik grotendeels door de

studenten de praktijk met de theorie

bijzonder. Ook hoop ik dat de reislust

goede smaak van mijn ouders en

vergelijken. Wij vinden gelukkig heel

en de nieuwsgierigheid nog meer

oma’s in de modebranche terecht

veel mooie bedrijven bereid met ons

worden aangewakkerd en vooral dat

ben gekomen. Door hen is de liefde

mee te werken aan dit project.

er inzicht, begrip en inlevings

en passie voor mooie stoffen

Denk aan bedrijven als The Makers,

vermogen wordt gerealiseerd in de

ontstaan. Ik ben in Enschede gaan

Tommy Hilfiger, CoolCat, MS Mode

verschillende processen, de

studeren en ben eigenlijk

en Steppin’Out. Afgelopen semester

werknemers, de man/vrouw achter

textielingenieur. Met die studie ben ik

hebben wij met Just Brands, Qnoop,

de naaimachine, de

aan de slag gegaan in de mode en

The Knitwit Stable en Groenendijk het

arbeidsomstandigheden en de

heb ik bij veel grote retailers in

PM4-project gedaan.

andere cultuur!’
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LEONTIEN
BERNS

‘Op de outdoor is er
nul sprake van fashion’
Tijdens semester 3 gaan TMO’ers

samenwerkingsvormen, onder soms

De managementgame is het slotstuk

drie dagen op outdoor in Nijverdal.

moeilijke omstandigheden. Je leert

van de outdoor. Alles wat je de

Student Leontien Berns vertelt over

elkaar op een andere manier kennen

dagen daarvoor hebt geleerd, komt

haar outdoor-ervaring.

en je gaat echt operationeel met

samen in de game.

elkaar aan de slag onder tijdsdruk

Hoe ik terugkijk op de outdoor?

‘Fashion en outdoor lijkt misschien

en met heel veel dynamiek.

Ik vond het steeds leuker worden.

een rare combinatie, maar er zijn

Het programma is heel divers.

Ik ben een buitenmens, ben op een

toch best veel parallellen tussen TMO

Je moet vlotten bouwen, abseilen,

boerderij grootgebracht. Van de

en de outdoor. Op school is veel

door een doolhof kruipen en gps-

groepsdynamiek kreeg ik erg veel

aandacht voor samenwerking en

tochten lopen. Alles komt neer

energie. En ik heb veel over mijzelf

het benutten van elkaars kwaliteiten.

op plannen, vooruitkijken en

geleerd. De outdoor sluit aan bij het

Tijdens de outdoor moet dat ook.

samenwerken. Je leert delegeren en

Personal Development programma

Je komt in een andere setting en

beter communiceren en ook loslaten

van TMO. Eén grote PD-les maar

moet naar nieuwe mogelijkheden

en erop vertrouwen dat je samen

dan buiten, zonder make-up en nul

zoeken, in verschillende

meer bereikt dan alleen.

fashion.’

ONDERWIJSKWALITEIT
‘De opleiding heeft een zorgvuldig samengesteld, bijzonder enthousiast en hoog
gekwalificeerd docententeam. Door de ervaring van de medewerkers in de
fashionbranche is de verbinding met het werkveld goed en structureel. Het is zichtbaar
dat de opleiding haar profiel aanpast op basis van veranderingen in het werkveld.
De opleiding heeft mede door de sterke verankering in de fashionbranche een goede
aansluiting op de arbeidsmarkt. De kleinschalige inrichting van het onderwijs met
overzichtelijke groepen, veel persoonlijke aandacht door de inzet van tutoren en een
intensief onderwijsprogramma met een groot aantal contacturen per lesweek stimuleert
dat studenten hard werken. De commissie heeft bijzondere waardering voor de invulling
van de leerlijn ‘contextual attitude’ waarin studenten werken aan de verdieping en
versterking van hun professionele identiteit en academische competenties.’
Accreditatiecommissie Aequi bij de zesjaarlijkse beoordeling van de opleiding van TMO.

STUDENTENRAAD
De studentenraad van TMO zorgt
voor nog beter en leuker onderwijs.
De raad bestaat uit een team van
TMO-studenten waarin alle semesters
zijn vertegenwoordigd. Dankzij de
omvang van onze hogeschool heeft de
studentenraad nauw contact met het
management. Door de korte lijnen kan
feedback vanuit studenten dan ook
direct worden besproken.
Dit kunnen praktische zaken zijn, maar
ook suggesties voor veranderingen in
bijvoorbeeld het onderwijsprogramma.
De studentenraad stelt zich graag aan
je voor tijdens de open dagen en op
hun eigen Facebook-pagina.
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SAMENWERKING
MET BEDRIJVEN
Als TMO-student werk je intensief
samen met de fashionbranche.
Heel handig voor je netwerk! Zo leer
je de bedrijven en de mensen die
daar werken al tijdens je studie goed
kennen. Je werkt samen met diverse
bedrijven uit het gehele scala van de
branche. Je kunt zomaar te maken
krijgen met een grootwinkelbedrijf
als H&M, Ikea of Primark of met
gevestigde speciaalzaken als Van
Tilburg Mode, Oger en Berden Mode.
Of je voert opdrachten uit voor
merkenleveranciers als Hilfiger,
Just Brands en Nike, voor onlinespelers als Bol.com, Wehkamp en
LaDress of je werkt met
gerenommeerde bedrijfskleding
producenten als Van Puijenbroek,
Schijvens en Groenendijk.

SOPHIE
‘T HE BEST WAY
TO PREDICT YOUR
FUTURE IS TO
CREATE IT AT TMO.’

D OCENT A AN
H E T WOO R D
SAN D R A
NAUTA - VAN D E R R IJ S T

Over Sandra

de projecten in de verschillende

Het uiteindelijke doel van de studie

‘Ik ben Sandra Nauta – van der

semesters. Procesdocenten

op TMO is de studenten klaar te

Rijst en geef les in vakken die te

bespreken tijdens de projecten welke

stomen voor de fashionbranche.

maken hebben met mondelinge

kwaliteiten elk teamlid inbrengt, de

De beroepsvarianten waar we voor

communicatievaardigheden, zoals

wijze van samenwerking en waar dat

opleiden zijn allemaal gebaseerd op

gespreksvoering, onderhandelen

in resulteert.’

samenwerken. Je kunt het niet alleen.
Om goed samen te kunnen werken,

en pitchen. Daarnaast ben ik
stagedocent, projectleider van het

My Motivation Insights: inzicht in jezelf

is het noodzakelijk dat je kennis hebt

project Fashion Awareness, docent

‘Als onderdeel van Persoonlijke

over de wijze waarop jij dat het liefste

Personal Development, tutor en

Ontwikkeling geven we de studenten

doet. Daarvoor moet je goed weten

clustercoördinator van de clusters

in het 2e semester een My Motivation

hoe je zelf in elkaar zit en hoe een

Personal Development en Business

Insights-training. Daarbij krijgt

ander werkt, denkt en in elkaar zit.

Communication.’

iedere student een kleurenprofiel en

My Motivation Insights helpt daarbij.’

bijbehorend rapport op basis van
Persoonlijke ontwikkeling

door henzelf ingevulde vragenlijsten.

als rode draad door TMO

Het profiel bestaat uit een aantal

‘Ik word blij van alles wat te maken

kleurenbalken die in elke volgorde

heeft met het uitdagen van de

kunnen voorkomen; elke kleur,

studenten als het om persoonlijke

volgorde en grootte van de balk

ontwikkeling gaat. Wie ben jij als

staat voor een bepaalde drijfveer

mens, wat kom je brengen en

en daaruit voorvloeiend gedrag.

wat kom je halen, waar wil je aan

Daardoor leert de student zichzelf,

bijdragen? Omdat we de persoonlijke

maar ook zijn medestudent op een

ontwikkeling als een essentieel

andere wijze kennen. Hiermee krijgen

onderdeel van studeren aan TMO

ze een tool in handen, waarmee ze

zien, is deze verankerd in het vak

hun communicatie en samenwerking

Personal Development (PD), dat in elk

effectiever en efficiënter kunnen laten

semester wordt gegeven. Daarnaast

verlopen.

loopt PD als een rode draad door
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S TU D ENT
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STEYN
KINDT

‘Ik weet nu waar ik later
mooie stoffen kan kopen’
Steyn zit in semester 4 en ging in

‘Het leuke van de reis is dat je in

produceren. Met de Schotse ruit heb

juni op productiereis naar Schotland.

groepen uit verschillende klassen

ik niet zo veel, maar het was wel super

De productiereis is een vast onderdeel

wordt ingedeeld, zodat je ook daar

leerzaam. Het is heel gaaf dat je als

in het lesprogramma van TMO.

weer nieuwe contacten maakt.

student al die verschillende

De huidige productielanden die TMO

De reis is kleinschalig: maximaal

productietechnieken voor echt heel

bezoekt, zijn Portugal, Macedonië,

30 personen met twee begeleiders.

grote merken van zo dichtbij mag

Servië en Schotland. Studeer je op

Je bent op pad van maandag tot en

zien. Niet alleen op TMO, maar ook

TMO, dan bezoek je een van deze

met vrijdag met een behoorlijk

tijdens zo’n reis bouw je aan een

landen om te zien hoe bijvoorbeeld

intensief programma. Je bezoekt zo’n

netwerk. Ik weet nu waar ik later

Schotse tartan – de bekende Quilt

drie bedrijven per dag. Ik ben naar

mooie stoffen kan kopen! Hoe dat

– en cashmere voor Chanel en

Schotland geweest en daar bezochten

later eruitziet, weet ik nog niet precies,

Burberry worden gemaakt.

we weverijen, veredelingsbedrijven

maar in ieder geval wel in de mode.

en een universiteit. Het meest

Met mijn TMO-diploma kan ik straks

indrukwekkend vond ik de fabriek

alle kanten op.’

waar ze de luxe cashmere-stoffen

ALU M N U S A AN
H E T WOO R D

BATUL
LOOMANS
Buddha to Buddha

De winkels van mijn

familiebedrijf ben gestapt.

dat rechtstreeks uit de

oprichter Batul Loomans

ouders heb ik nooit

Hij was apentrots op

fashionbranche kwam.

was een van de eerste

overgenomen. Het is iets

Buddha to Buddha!

Bovendien kwam ik

TMO-studenten. Wij zijn

anders gelopen…

dankzij TMO in contact

Buddha to Buddha is op

Ik denk met veel plezier

met mensen die zelf in het

mijn pad gekomen.

terug aan mijn TMO-tijd.

vak hadden gewerkt.

een wereldwijd bekend

Het was geen keuze maar

Twee jaar in de bossen

eigen sieradenmerk. Batul

een mooi toeval. In de tijd

van Doorn wonen en in het

De fashionbranche is een

vertelt over zijn TMO-tijd en

dat ik in India woonde,

weekend feesten in

geweldige branche.

over het ontstaan van

zocht ik een armband die

Amsterdam. Mijn toen

Elk seizoen creëer je iets

Buddha to Buddha.

ik nergens kon vinden. Het

malige kamergenoot Peter

nieuws. Elk seizoen vind je

ontwerp zat in mijn hoofd

Hoste heeft me voor een

jezelf met je team opnieuw

‘Ik zat bij de eerste lichting

dus maakte ik een schets.

groot gedeelte door de

uit; hoe gaan we ons

TMO’ers, een hele poos

Een bevriende zilversmid

opleiding geloodst door

uitdrukken met het merk

geleden dus. De opleiding

maakte vervolgens mijn

de ijzersterke discipline

waarvoor we staan en

duurde toen twee jaar.

eerste sample.

die hij had. Hij zette mij

leven? Met Buddha to

Mijn ouders hadden een

Terug in Amsterdam kreeg

letterlijk achter mijn bureau

Buddha originele en

aantal kledingwinkels in

ik steeds de vraag waar ik

en zei dat ik tot het eten

tijdloze sieraden maken

Amsterdam en mijn vader

toch die armband had

keihard moest studeren.

waar je je leven lang van

hoorde van de start van

gekocht. Toen is Buddha

Een opleiding doe je met

kan genieten. Hoe mooi is

deze nieuwe opleiding.

to Buddha geboren.

elkaar. Je hebt de

het dat we dat al ruim

Ik had geen flauw idee

Mijn vader overleed een

ondersteuning, inzichten

20 jaar mogen doen.

wat ik beroepsmatig wilde.

paar jaar geleden op

en talenten van de ander

Eén van de opties was het

86-jarige leeftijd. Hij is

nodig om daarvan te

Dank je wel TMO voor

overnemen van de winkels

altijd blij geweest dat ik

leren. TMO heeft me in

mijn eerste stappen in

van mijn ouders, Loomans

mijn eigen pad heb

relatief korte tijd een pak

de Doornse bossen!’

Mode. Dus ging ik naar TMO.

bewandeld en niet in het

aan informatie gegeven

trots dat een oud TMO’er zo
succesvol is geworden met
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VIVIAN
BOTS

Na TMO naar het WO?
Doorstuderen na TMO is

‘Ik ben Vivian Bots en

klaar met studeren was.

high end- en luxemerken,

een optie waar sommige

heb in maart 2017 mijn

Verder wilde ik heel graag

wat mij erg bevalt. Verder

studenten voor kiezen.

bachelor gehaald op TMO.

naar het buitenland.

leer je zaken in een bredere

Niet omdat ze geen werk

Na mijn afstuderen ben ik

In mijn zoektocht naar een

context zien, onder andere

zouden kunnen krijgen,

blijven werken bij Ivy Lee

geschikte studie, ontdekte

met vakken als art history

maar simpelweg omdat zij

in Amsterdam, het bedrijf

ik op een gegeven moment

en fashion history. Je duikt

maar geen genoeg kunnen

waar ik mijn stage had

dat er in Rome een master

dus echt de geschiedenis

krijgen van studeren en

gelopen. Sinds september

was op het gebied van

in en ontdekt waar de

zichzelf nog verder willen

2017 volg ik een master in

mode en business. Die sloot

mode vandaan komt.

ontwikkelen. Eén van hen

Fashion Science aan La

natuurlijk perfect aan op

Dus wil je verder studeren

is Vivian.

Sapienza in Rome. Ik ben

TMO. Hier leggen zij bij de

na TMO? Er zijn volop

nog best wel jong en vond

modevakken voornamelijk

mogelijkheden!’

dat ik na TMO nog niet echt

de focus op (Italiaanse)

PRAKTISCHE ZAKEN
ALL-IN COLLEGEGELD

Het profiel voor havo en vwo dat het

BIJSPIJKERPROGRAMMA

Het huidige collegegeld is

best aansluit bij onze opleiding, is

Omdat we iedere student na de

vastgesteld op € 5.470,- per semester.

Economie en Maatschappij,

propedeuse op hetzelfde niveau

Dit is inclusief lesmateriaal, boeken,

aangevuld met Management &

willen hebben, is er tijdens het eerste

printvoorziening en excursies.

Organisatie.

semester een bijspijkerprogramma.

Reiskosten voor excursies in

Op basis van de uitslag van enkele

Nederland komen voor rekening van

START VAN DE OPLEIDING

de student (OV-kaart). In het

Dankzij het semestersysteem van

ochtend maakt, kunnen we je

buitenland betaalt TMO de

TMO kun je twee keer per jaar

adviseren om deze extra lessen te

reiskosten. TMO adviseert te kiezen

starten, namelijk in februari en in

volgen. Aan deze bijspijkerlessen zijn

voor de OV-weekkaart. Op het

september.

soms extra kosten verbonden. Meer

collegegeld wordt een jaarlijkse

toetsen die je op de informatie

informatie hierover vind je op onze

inflatiecorrectie toegepast. Voor de

INSCHRIJVING

actuele prijzen verwijzen wij naar

Je kunt je het hele jaar inschrijven

onze website.

voor TMO. Vul het inschrijfformulier

FEITEN & CIJFERS

volledig in en stuur dit naar TMO.

TMO is een particuliere business

We bevestigen je inschrijving,

school, erkend en geaccrediteerd

De student die bij TMO studeert,

waarbij je ook een factuur voor het

door de overheid. We ontvangen

heeft recht op studiefinanciering.

inschrijfgeld ontvangt. Zodra het

echter geen geld van de overheid.

Via de Dienst Uitvoering Onderwijs

ingevulde inschrijfformulier door ons

De totale kosten van de opleiding

(DUO) van de overheid zijn

is verwerkt, is de inschrijving

worden door de studenten en/of hun

aanvullend diverse leningen

definitief. Daarmee wordt ook de

ouders/wettelijke verzorgers betaald

mogelijk. Om de totale studie te

betalingsverplichting van het

aan TMO. Als stichting zonder

kunnen financieren, kan met het

inschrijfgeld aangegaan. Zie ook

winstoogmerk vloeien alle inkomsten

instellingscollegegeldkrediet van

artikel 3 en 4 van de Aanvullende

en opbrengsten terug in de

DUO een volledige studiebeurs

Voorwaarden van algemene

opleiding. Zo investeren we in het

(lening) worden aangevraagd. Meer

strekking op de achterzijde van het

beste onderwijs, met de beste

informatie hierover vind je op onze

inschrijfformulier en op de website.

docenten en de beste begeleiding.

website.

Na betaling van het inschrijfgeld krijg

En dat werpt zijn vruchten af!

STUDIEFINANCIERING

TOELATING

website.

je een uitnodiging voor een
informatieochtend. Start je in

Bij TMO gelden de hbo-toelatings

september, dan is de informatie

normen. Met een afgeronde

ochtend in april of juni. Start je in

opleiding mbo-4, havo of vwo kun je

februari, dan is deze in januari.

bij TMO studeren. Heb je geen van

Je krijgt de uitnodiging ongeveer

deze opleidingen afgerond, maar

twee weken voor de informatie

ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je

ochtend. Na de informatieochtend

een toelatingstoets doen met

ontvang je per post de studie

bindend advies. TMO stelt geen

overeenkomst. Om de kleinschaligheid

eisen aan het vakkenpakket of de

van de opleiding te waarborgen, kan

profielkeuze.

TMO bij het bereiken van het maximum
aantal studenten een wachtlijst
hanteren. Inschrijving geschiedt op
basis van datum binnenkomst van
het inschrijfformulier.
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MARCO
SPEKSNIJDER
Marco Speksnijder is na een

productmanager bij

match er te zijn met

productiecheck en

hele reeks omzwervingen

Dockers Europe tot

Brunotti Europe, toen ik

-begeleiding, maar ook

sinds enkele jaren

assistent-bedrijfsleider bij

daar werd aangenomen

voor de sourcing van

helemaal geland als

Spare Time. Daarna begon

als Product Manager.’

nieuwe elementen die we

productmanager bij

bij mij het backpacken

Brunotti Europe. ‘Ik ben

weer te kriebelen en ben ik

Hoe ziet jouw

graag actief op het water

vanuit Azië over land naar

werkweek eruit?

en in de sneeuw en dus

huis gereisd, waarbij ik

‘Wekelijks ben ik vooral

Wat maakt TMO zo uniek?

past dit bedrijf met surf- en

11 landen in een klein jaar

bezig met het checken van

‘Voor mij was het de

snowboard roots mij als

aandeed. Na mijn reis

items op kwaliteit en

combinatie van de locatie

een goed passende

werd ik benaderd door een

pasvorm, het in de gaten

(Doorn) en de sfeer op de

wetsuit!’

vriend om een duurzaam

houden van de productie

opleiding die TMO zo uniek

fashion label (M-Braze) te

planning en het versturen

maakte. Ik zal de leslocatie

Vertel eens over je

helpen opzetten met

van orders. Daarnaast

in de bossen en de

omzwervingen?

daarbij ook een private

houd ik mezelf op de

kleinschalige, maar

‘Die varieerden van in het

label tak, waarbij alles

hoogte van alle trends en

praktische opzet nooit

begin werken bij kleine

geproduceerd werd van

ontwikkelingen in de

vergeten. De vriendschap

modezaken in Nederland

duurzaam en biologisch

verschillende vakgebieden.

met de groep van mijn

om de kneepjes van het

katoen (Fair & Co).

Ik reis veel naar productie-

oude studentenhuis is voor

vak te leren, via junior

Uiteindelijk bleek de echte

landen voor de

het leven!’

voor Brunotti kunnen
gebruiken.’

STUDEREN OP
EEN LANDGOED
TMO Fashion Business School ligt op een prachtig
landgoed in Doorn, in een bosrijke omgeving aan de
rand van de Utrechtse Heuvelrug. Utrecht ligt circa
20 kilometer verderop. TMO-studenten komen uit alle
delen van Nederland en uit België, Duitsland en de
Nederlandse Antillen. Daarom woont het overgrote deel
van hen op kamers in Doorn en omgeving. Het contact
tussen onze studenten is hecht; er ontstaan
vriendschappen voor het leven.

USP’S TMO
(3 JAAR
LANG STERKE
PUNTEN UIT
ALUMNIONDERZOEK)
TMO HEEFT EEN
HOGER PERCENTAGE
ALUMNI DAN ANDERE
HOGESCHOLEN MET
• EEN BETAALDE BAAN
• EEN BAAN OP
MINIMAAL
HBO-NIVEAU
• EEN FULLTIME BAAN
• EEN LEIDINGGEVENDE

Studeren in Doorn staat garant voor een gezellig

FUNCTIE

studentenleven. TMO’s enige studentenvereniging
Changeant speelt daarin een belangrijke rol.
De vereniging staat voor eenheid, respect en initiatief.
Omdat Changeant een toegankelijke en hechte
vereniging is, gaan alle leden uit verschillende
semesters met elkaar om.
Changeant bezorgt je een onvergetelijke studententijd.
Dit doen zij door middel van het organiseren van
verschillende activiteiten en events. Denk hierbij aan
sportactiviteiten, kroegavonden, themafeesten,
netwerkborrels en het jaarlijkse gala.
Wanneer je lid bent van Changeant, profiteer je niet
alleen van alle gezelligheid, maar bouw je tegelijkertijd
een persoonlijk én professioneel netwerk op.
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D OCENT A AN
H E T WOO R D
R O LF
BRUINS

Over Rolf

voor mij bij TMO de cirkel als het ware

studenten dat er nog enorm veel

‘Ik ben Rolf Bruins en geef les op

rond.’

mogelijkheden bestaan om de
fashion verder te ontwikkelen. Ik denk

TMO binnen het cluster Business
Management. Het gaat hier om vakken

Toekomstgericht en creatief

alleen al aan een trend als wearable

als Management & Organisatie,

‘Business management probeert aan

tech in de context van big data. Meer

Verandermanagement, Strategisch

te geven hoe bedrijven waarde

dan in het verleden het geval was, zal

Management en Informatie- en

kunnen creëren voor consumenten,

de fashion een veel prominentere rol

Kwaliteitsmanagement. Binnen dit

het bedrijf zelf en zijn medewerkers.

gaan spelen in de levens van

cluster ben ik als clustercoördinator

Het gaat daarbij niet alleen om geld

consumenten. Kleding is meer dan

ook verantwoordelijk voor de vakge-

verdienen, maar ook om de maat-

alleen een set van fysieke eigen-

bieden Recht, Human Resources,

schappelijke verantwoordelijkheid die

schappen, kleding wordt een van de

bedrijven hebben. Binnen Business

belangrijkste media! Studenten

Management staat de mens centraal,

ontdekken die nieuwe rol van fashion

waarbij we onder meer kijken naar

en gedurende de verschillende

innovatie, businessmodellen, het

semesters geven ze hier concreet

opzetten van netwerken en bijvoor-

invulling aan en doen ze er onder-

beeld de rol van social media bij het

zoek naar.’

‘ONDERWIJS
IS EEN
CADEAUTJE’
Internationaal Ondernemen en

zakendoen. Het spannende van dit
vakgebied is dat we iedere dag bezig

Onderwijs is een cadeautje

zijn om samen met studenten de

‘Ik hoop dat iedereen die onderwijs

toekomst uit te vinden van de

ontvangt zich realiseert dat dat niet

fashionbusiness. Creativiteit is daarbij

voor iedereen is weggelegd. Onderwijs

een belangrijke vereiste.’

is een onvoorstelbaar groot cadeau.
Onze TMO-studenten begrijpen dat

Innovatiemanagement.
Ik ben altijd ‘in de mode’ geweest.

Kleding wordt media

gelukkig. Ik wens daarom ook dat

Mijn eerste baan na mijn studie was

‘De fashionbranche loopt traditioneel

iedere student zijn kennis wil delen

inkoper van herenkleding in Maastricht.

niet altijd voorop als het gaat om het

met anderen. Pas dan krijgt zij echte

Na de fashion ben ik het hbo-onder-

doorvoeren van de noodzakelijke

waarde, en laat waarde nu ook net

wijs in gegaan en een logische

vernieuwingen. Met de kennis en de

de kern zijn van Business Manage-

combinatie van die twee is dus het

vaardigheden die we op TMO

ment. De cirkel is weer rond.’

fashionbusinessonderwijs. Daarmee is

aanreiken en oefenen, ontdekken

ADES
‘IK ZOU HET ENORM
LEUK VINDEN OM
UITEINDELIJK MIJN
EIGEN DUURZAME
KLEDINGLIJN OP TE
ZETTEN.
DANKZIJ TMO HEB IK
EEN GOEDE BASIS
EN DE BENODIGDE
KENNIS OVER DE
(DUURZAME)
FASHIONBRANCHE!’
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80% VAN ONZE AFGESTUDEERDEN
HEEFT BINNEN 3 MAANDEN EEN
BAAN IN EEN PASSENDE FUNCTIE.

89% VAN DE AFGESTUDEERDEN
HEEFT EEN BAAN OP MINIMAAL
HBO-NIVEAU

90% VAN DE
AFGESTUDEERDEN IS WERKZAAM
IN DE FASHIONBRANCHE

LIVE FASHION, BREATHE BUSINESS

ALU M N U S A AN
H E T WOO R D

BOB

LOOIJSCHELDER
Bob Looijschelder is

behorende textiel

oplossingen voor inter

terugkijken in de spiegel

eigenaar van maar liefst

classificaties. In die tijd heb

nationale projecten in

waar verbeterd kan

twee bedrijven: Brunia

ik een groot deel van de

samenwerking met

worden, spreekt mij aan.

Interiors en Textiles & More.

wereld bereisd en veel

architecten. Daarnaast

Dat is ook een reden dat ik

geleerd.’

ontwikkelen we design

al jaren deelneem aan

stoffen met bekende

alumnivergaderingen

‘Toen ik voor TMO koos, had
textiel al mijn interesse en

En nu twee

ontwerpers zoals Edward

waarin we TMO feedback

zag ik veel potentie in de

succesvolle bedrijven?

van Vliet en Studio Roderick

geven op het onderwijs

toen in opkomst zijnde

‘Via een fabrikant in

Vos en zijn wij projectmatig

programma.’

markt van interieurdesign.

Zwitserland kwam ik in

distributeur van het

Direct na mijn afstuderen

contact met Brunia

vloerenmerk Mflor.

Welke tips heb je voor

ben ik gaan werken als

Agenturen dat ik later

Nog even over TMO …

aankomende studenten?

assistent business unit

overnam. Wij positioneren

Ik herinner me natuurlijk de

‘Een mooi statement vond

manager meubelstoffen

topmerken op de

feestjes. Maar daarnaast

ik altijd ‘persoonlijkheid en

bij een groothandel in

Nederlandse markt op het

de discipline die we

kennis zijn de hoekstenen

interieurtextiel. Daarna vier

gebied van interieurdesign

allemaal hadden voor de

van succes’. Blijf hard

jaar bij Hunter Douglas

zoals designmeubilair,

projecten die uiteindelijk tot

werken aan je projecten

Europe en USA. Als

hoogwaardige tapijten en

fantastische resultaten

en blijf doorzetten. Beide

manager supplier relations

karpetten. Na 15 jaar heb ik

leidden.

benen op de grond en werk

was ik verantwoordelijk voor

Textiles & More opgericht,

TMO werkt al jaren aan

aan je persoonlijkheid.’

de collectionering, supplier

wat op dit moment zeer

professionalisering en het

sourcing en input en

succesvol groeit.

excellent willen zijn in het

feedback van interior

Wij vermarkten stoffen en

afleveren van kwaliteit.

designers en de daarbij

ontwikkelen custom made

De focus en het regelmatig
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ALU M N U S A AN
H E T WOO R D

SANDER
VAN DE VECHT
Sander van de Vecht is

ontwikkelen van nieuwe

studeren voor het eerst

versus fast fashion, online

oprichter van het

ideeën, onderhoud van de

echt leuk, doordat je

versus bricks, 3D printen

productiebedrijf Denimlab

website en de webshop en

allemaal met minds alike

van kleding. Over 5 jaar

Productions BV en de

natuurlijk het ontvangen en

bent. Hoewel ik niet op

print je thuis echt wel je

merken Denim.lab & Mini.

verzenden van leveringen

kamers woonde, had ik

nieuwe slippers voor op

lab, belt elke ochtend om

in het magazijn.

veel vrienden op TMO en

vakantie … Ik denk dat er

6 uur met Azië en is

Het dagelijks bijhouden

miste ik geen enkel feestje.’

geen dynamischere

minstens één week per

van de social media

maand onderweg in het

kanalen hoort er

Wat maakt de

fashionbranche en dat de

buitenland.

tegenwoordig ook bij; dat

fashionbranche

uitdagingen eindeloos zijn.’

genereert veel weborders

zo uitdagend?

Hoe ziet je werkweek

en nieuwe retailklanten

‘We staan aan de

er verder uit?

van over de hele wereld.’

vooravond van een

branche is als de

enorme revolutie in de

‘Ontzettend gevarieerd.
Van dinsdag tot en met

Waarom voor jou TMO?

mode op zo veel vlakken,

zaterdagochtend is het een

‘Het ondernemerschap

waar veel (opnieuw)

mix van communicatie met

heeft altijd in me gezeten

uitgevonden gaat worden:

fabrieken, meetings met

en ik wilde iets in de mode

sustainability van het

productieklanten,

doen. TMO was dus geknipt

productieproces is echt

productfotografie,

voor mij. Hier vond ik

een hot topic, slow fashion

JOYCE
‘O P TMO PROBEER IK
ZOVEEL MOGELIJK
KANSEN AAN TE
GRIJPEN OM MEZELF
TE ONTWIKKELEN.
MIJN UITEINDELIJKE
DOEL IS EEN (B2B)
SALESFUNCTIE BIJ EEN
UITDAGEND BEDRIJF.’
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MEESTER
KOETSIER
FOUNDATION
Meester Koetsier Foundation
ondersteunt sinds 2016 de leerlijn
Ondernemerschap van TMO Fashion
Business School. Deze leerlijn is een
real life project dat is gericht op het
stimuleren van jonge veelbelovende
TMO-talenten om als zelfstandig
ondernemer innovatieve fashion
startups in de praktijk te kunnen
realiseren. Studententeams
ontwikkelen in dit project nieuwe
businessconcepten. Het meest
kansrijke concept wordt beloond
met de Meester Koetsier Entrepreneur
Award, een investeringsbedrag
van € 10.000,-

JIMMY
‘WAT IK MET TMO WIL BEREIKEN,
IS HET OPBOUWEN VAN EEN
STERK EN GOED NETWERK EN
MIJZELF BLIJVEN ONTWIKKELEN
DOOR DE DIVERSE VAKKEN
DIE TMO TE BIEDEN HEEFT.’

ALU M N U S A AN
H E T WOO R D

BRITT
FONTIJN
Toen Britt Fontijn ruim 10 jaar

aan de slag wilde, sprak

Wat heeft het TMO-netwerk

Wat is er zo leuk aan de

geleden afstudeerde, kon

me aan. Doordat je al

voor jou betekend?

fashionbranche?

ze niet vermoeden dat ze

direct bekend gemaakt

‘Of het nu zakelijk of privé is,

‘De fashionbranche is

als sourcer/buyer terecht

wordt met dynamieken uit

je leert in korte tijd enorm

groter dan je denkt. Denk

zou komen bij bol.com.

de markt, ben je snel van

veel mensen kennen die

niet alleen aan kleding,

‘Ik was erg nieuwsgierig

waarde voor bedrijven.’

jou verder kunnen helpen

maar ook aan producten

in je carrière. Je hebt hier

als sokken, rugzakken,

naar de online wereld en
dacht als specialist op dit

Hoe was het

absoluut een voorsprong

meubels, sportschoenen

gebied veel te kunnen

studentenleven op TMO?

op studenten van andere

en horloges.’

leren bij dit bedrijf.

‘Voor mij was het perfect,

studies.’

Bij bol.com zijn ze erg

aangezien ik vrij jong ging

ambitieus om nieuwe

studeren en op deze

Wat is je leukste

aankomende studenten?

categorieën te introduceren

manier veel nieuwe

herinnering aan TMO?

‘Blijf leren en ontdekken.

en ik vind het heel leuk om

mensen leerde kennen in

‘Zowel de warme sfeer

De wereld verandert

onderdeel te zijn van dit

een niet al te massale,

en benadering vanuit de

supersnel en zeker in onze

groeiplan.’

anonieme omgeving.

opleiding zelf via o.a. de

markt kun je snel achterop

Juist in Doorn kwamen we

docenten, als de mede

raken. Stel vragen en

Waarom heb je destijds

elkaar in de studenten

studenten van wie ik er nu

probeer problemen in

gekozen voor TMO?

huizen, op TMO, in de kroeg

nog veel tot mijn vrienden

kleine stukjes te hakken

‘De brede commerciële

of supermarkt tegen.

groep kan rekenen.’

om ze op te lossen.’

managementopleiding met

Dat maakte de groep erg

het specialisme waarin ik

hecht en supergezellig.’

Welke tips heb je voor
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SUCCES OP DE
ARBEIDSMARKT

** Bron: TMO verslag van werkzaamheden - inspectie 2017
* Bron: Vereniging Hogescholen - factsheet afgestudeerden
en uitvallers 2017

WERKEND OP MOMENT VAN ENQUÊTE
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** Bron: TMO verslag van werkzaamheden - inspectie 2017
* Bron: Vereniging Hogescholen - factsheet afgestudeerden
en uitvallers 2017

** Bron: TMO alumni-onderzoek 2017
* Bron: Vereniging Hogescholen - factsheet HBO monitor 2017

BAAN OP MINIMAAL HBO NIVEAU
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** Bron: TMO alumni-onderzoek 2017
* Bron: Vereniging Hogescholen - factsheet HBO monitor 2017

Met dank aan onze studenten, alumni en docenten die hebben meegewerkt aan deze brochure.
Ondanks de zorg en aandacht die wij hebben besteed aan de samenstelling van deze uitgave, is het toch mogelijk
dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of
verband houdt met het gebruik van deze uitgave en/of de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie.
Voor de algemene voorwaarden van TMO verwijzen we je naar www.tmo.nl.
© TMO Fashion Business School, 2018

HOGESCHOOL VOOR COMMERCIËLE
MANAGEM ENTFU N CTI ES I N FAS H I O N

KOM KENNISMAKEN
OPEN DAGEN
Tijdens de open dagen maak je
kennis met studenten, docenten
en oud-studenten. Je bezoekt
verschillende presentaties, proeft de
sfeer en je kunt al je vragen stellen.

PROEFSTUDEERDAG
Kom een dagje proefstuderen! Je
volgt enkele proeflessen, doet een
klein project en praat met studenten
over hoe zij het op TMO vinden.

INFORMATIE
Meer informatie en de data van de
open dagen en proefstudeerdagen
vind je op www.tmo.nl.
Aanmelden kan via onze website.

HEB JE VRAGEN?
Dan kun je ons bellen, mailen,
whatsappen of een afspraak maken
voor een persoonlijk gesprek.

TMO Fashion Business School
Driebergsestraatweg 11

Telefoon +31 (0) 343 41 64 80
WhatsApp +31 (0) 6 38 08 04 20

Postbus 183

voorlichting @ tmo.nl

3940 AD Doorn

www.tmo.nl

