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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
Postbus 183
3940 AD Doorn

Telefoon +31 (0) 343 41 64 80
WhatsApp +31 (0) 6 38 08 04 20 
voorlichting@ tmo.nl
www.tmo.nl

Cover_Corporate_Brochure_TMO_2019-2020.indd   1 27-08-19   16:20



DAAROM TMO’ERS 
Je staat voor een belangrijke keuze komend jaar: 
je studiekeuze. Waarschijnlijk doe je eindexamen, 
heb je een tussenjaar of ben je jezelf alvast aan het 
oriënteren op de studiemarkt. Best moeilijk, want de 
keuze is enorm. Het belangrijkste is dat je een studie 
kiest die bij jou past. Eentje die goed voelt. En daar 
kom je maar op één manier achter, namelijk veel 
open dagen bezoeken, een dagje proefstuderen en 
met (oud-)studenten praten. Zij kunnen jou als geen 
ander vertellen over het leven op TMO. 

Ook heel belangrijk zijn natuurlijk de carrière-
perspectieven. Je wilt immers een diploma dat jou 
toegang geeft tot de mooiste banen. TMO is door 
en voor de fashionbranche opgericht. We toetsen 
ons onderwijsprogramma continu aan de behoeften 
van de markt en spelen vaak proactief in op 
(maatschappelijke) trends als sustainable fashion 
en innovatie.
 
Bij TMO word je in een kleinschalige en persoonlijke 
setting opgeleid tot innovatieve manager die de 
fashionbranche een stap verder gaat brengen.
Dat doen we niet alleen met lessen uit de 
boeken, maar vooral met onderwijsvormen zoals 
gastlezingen, seminars en masterclasses door 
toppers uit de branche zoals Floris van Bommel.
Zijn TMO-verhaal lees je verderop in deze brochure.  
 
En daarom hebben TMO’ers een streepje voor in 
de fashion- en lifestylebranche; TMO’ers zijn geliefd. 
Bijna de helft van onze afstudeerders heeft dan ook 
al voor het behalen van het diploma een passende 
baan en 90% heeft een vaste baan op hbo-niveau 
binnen 1,5 jaar na afstuderen. De baanzekerheid 
met een TMO-diploma op zak is dus bijzonder hoog. 
De studie duurt bovendien een half jaar korter dan 
een reguliere hbo-opleiding, dus je bent eerder 
beschikbaar voor de arbeidsmarkt.  
 
Studeren op TMO is vooral leuk en gezellig!
Als je hier studeert, krijg je vrienden voor het leven. 
Of je nu in september of in februari aan de opleiding 
begint. Lees de interviews op onze social media 
kanalen er maar op na. Of kijk nog eens naar de 
video van Claire Lucia. Alle oud-TMO’ers hebben nog 
steeds de vriendschappen die ontstaan zijn in Doorn. 
En dat is naast een mooi diploma bijna net
zo waardevol.  
 
Succes met je studiekeuze! 

Theo Rauch - Directeur 
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ALUMNI

TMO heeft een hoger 

percentage alumni dan 

andere hogescholen met:

 een betaalde baan

een baan op 
minimaal hbo-niveau

een fulltime baan

een leiding gevende 
functie
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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 
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 de 
BBA-standaard. Deze zijn ingericht in nauwe samen-
werking 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-opleiding waar volop aandacht is voor jouw 
persoonlijke en professionele 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 en de leerlijn 
Personal & Professional 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. TMO’ers komen snel aan 
passend werk, omdat wij opleiden samen met en in de 
fashionbranche. 

LOTTE
‘ IK WIL MEZELF 

ONDERSCHEIDEN 

VAN ANDEREN 

DOOR CREATIEF 

EN ZAKELIJK 

TEGELIJK TE ZIJN.’ 

Volop aandacht voor 
persoonlijke & professionele 
ontwikkeling

Opleiden samen met en 
in de fashionbranche

Hoge onderwijskwaliteit

Studieprogramma van 
3,5 jaar - 240 ects

Erkende geaccrediteerde 
hbo-opleiding

Internationaal netwerk dat 
al tijdens de studie wordt 
opgebouwd

Particulier en kleinschalig

Zeer hoge doorstroom
naar werk

DAAROM TMO
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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 onderwijs-
programma 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 
les materiaal. 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 
TMO-studenten en afgestudeerden hebben 
opgebouwd. Ruim 80% van onze afgestudeerden 
heeft binnen 3 maanden een passende baan in 
de branche. Van de overige 20% gaat een groot 
deel nog doorstuderen. Binnen anderhalf jaar 
hebben de meeste studenten een vaste, vaak 
leiding gevende, baan op hbo-niveau. 

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 mede-
studenten 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.’



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 
vragen lijst wordt er een persoonlijk 
kleurenprofiel samengesteld. De uitslag 
van de test wordt vertaald naar een 
profiel met zeven kleuren. Deze kleuren 
staan voor de zeven dominante 
drijfveren, zoals geformuleerd door 
hoogleraar psychologie Clare Graves.

Samenvatting  -  Jorden Paays - 06/03/2017

Oranje
Resultaat

Rood
Krachtig

Blauw
Structuur

Geel
Innovatief

Groen
Mensgericht

Paars
Stabiliteit

Turkoois
Holistisch

Acceptatie

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.

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.

Energiebalans

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.

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.

PIETER
‘ NAAR OF BOVEN 

VERWACHTING 

EXCELLEREN IS 

PRESTATIE, BUITEN 

VERWACHTING IS 

SUCCES.’

PERSOONLIJK
PROFIEL

Pieter Smetsers gaat zijn laatste jaar van de opleiding in en heeft 
dus al heel wat Personal & Professional Development lessen achter 
de rug. Een vak dat bij TMO door de hele opleiding loopt. Aan het 
begin van de opleiding worden je kwaliteiten en ontwikkelpunten in 
kaart gebracht door middel van de My Motivation Insights kleurentest. 
Daar komt een kleurenprofiel uit dat iets zegt over jouw 
kernkwaliteiten en verbeterpunten. Van die kennis over jezelf 
profiteer je gedurende de hele opleiding. Én daarna.  

‘Mijn kleurenprofiel bestaat uit rood, groen en geel. Rood staat voor 
doelgerichtheid en leiderschap, groen voor mensgerichtheid en 
harmonie, geel voor innovatie en creativiteit. De minst dominante 
kleur in mijn profiel is blauw. Blauw staat voor structuur. Daar wordt 
dus hard aan gewerkt, want in een managementfunctie is structuur 
natuurlijk wel belangrijk. Het is de bedoeling dat je gedurende je 
studie ook de andere minder dominante kleuren verder gaat 
ontwikkelen.
  
Naast de fashion- en businessvakken vind ik Personal & Professional 
Development heel leerzaam. Elk semester ontdek je namelijk weer 
iets meer of iets anders over jezelf. Dat is ontzettend waardevol, 
want zo leer je niet alleen jezelf managen, maar ook de groep 
waarin je werkt, en later - tijdens je carrière - het team waarmee je 
werkt. Voor mij is het een vak dat na TMO niet ophoudt. Ik ga er 
mijn leven lang profijt van hebben en over mezelf blijven leren!’

‘ Bij TMO draait het 
om jou en jouw 
ontwikkeling. 
Dankzij Personal 
& Professional 
Development ken ik 
mijn kwaliteiten en 
verbeterpunten’
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INKOPER OF INKOOPMANAGER
Als inkoper of inkoopmanager kun je werken voor 
meerdere winkels of voor de tussenhandel. Je bent 
verantwoordelijk voor onder andere de samenstelling 
van de collectie, het inkoopbudget en prijsbeleid. 
Om inspiratie op te doen, bezoek je modebeurzen en 
steden: je bent continu bezig met de laatste trends.

PRODUCTMANAGER
De productmanager is verantwoordelijk voor de 
realisatie van collecties van een merk leverancier of 
retailer. Van de aansturing van de ontwerpfase tot het 
moment dat de collecties in de winkels liggen. 
Een groot deel van je werk bestaat uit inkoop (sourcing), 
productievoorbereiding en aansturing van de fabrieken. 
Je bent hiervoor regelmatig in het buitenland.

SALESMANAGER RETAIL
In deze functie werk je als floor manager, vestigings-
manager of (internationaal) areamanager bij een 
filiaalbedrijf of een grootwinkel bedrijf. Je bent verant-
woordelijk voor de verkoopresultaten, de product-
presentaties en de collectie. Daarnaast geef je leiding 
aan het verkooppersoneel en regel je het reilen en 
zeilen achter de schermen en op de winkelvloer.

RETAIL (CONCEPT) MANAGER
De retail concept- of retail formatmanager bedenkt 
krachtige, goed presterende winkelconcepten, die van 
deze tijd zijn. Je zet een winkelconcept als sterk merk in 
de markt, bouwt aan de merkidentiteit en zorgt ervoor 
dat alle onderdelen van de winkel op elkaar afgestemd 
zijn en elkaar versterken, met als doel zo veel mogelijk 
bezoekers en omzet.

SALESMANAGER 
BUSINESS-TO-BUSINESS
In de business-to-business-kant van de fashionbranche 
kun je werken als sales- of accountmanager, bijvoorbeeld 
bij een inkoop(retail)combinatie, wholesaler, agentschap 
of merk. Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van 
de collecties en onderhoudt de contacten met retailers. 
Je bent veel onderweg, bezoekt de winkels of regelt de 
verkoop vanuit eigen showrooms. Je beoordeelt wat een 
collectie sterk of zwak maakt en koppelt dit terug naar 
het bedrijf waar je werkt.

(E-) MARKETINGMANAGER
Als marketingmanager ben je verantwoordelijk voor 
onder meer het imago van een merk of retailer. 
Je ontwikkelt en organiseert marketingacties, campagnes 
en andere communicatie, met als doel klanten zo goed 
mogelijk te bereiken en tot actie te bewegen. 
Omdat consumenten steeds vaker online te vinden zijn, 
verandert de marketingmanager bij veel bedrijven in 
e-marketingmanager.

ZELFSTANDIG ONDERNEMER
Als zelfstandig ondernemer geef je leiding aan jouw 
eigen bedrijf. Dat kan een winkelbedrijf met een of meer 
filialen zijn, maar je kunt ook een eigen merk, product of 
dienst opzetten. Je houdt je bezig met het concept en 
met algemene zaken, financiële zaken en personeels-
management. Daarnaast regel je vaak de inkoop of 
productie en streef je naar optimale verkoopresultaten. 
In deze functie komen heel veel vakgebieden samen.

OVERIGE FUNCTIES
TMO is een commerciële managementopleiding. 
We leiden je op tot Bachelor of Business Administration 
(BBA) in Fashion. Door de combinatie van commercie, 
gedegen modekennis, managementvaardigheden en 
veel aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling, heb je 
met jouw TMO-diploma veel beroepsmogelijkheden, in 
de fashionbranche, maar ook daarbuiten. Denk aan 
algemene functies in marketing, e-commerce, supply 
chain, communicatie of commerciële functies in 
andere branches waar de emotie en beleving van het 
product een belangrijke rol spelen.

 ‘ Een goede 
stage verruimt je blik’

‘Tijdens mijn stage bij United Wardrobe 
heb ik in de praktijk kunnen zien hoe 
alles wat ik op TMO heb geleerd, zoals 
statistiek, trends en marketing in de 
praktijk werkt. Het is fijn dat je de kennis 
die je hebt opgedaan door drie jaar 
studie herkent en toe kunt passen. 

Mijn stage onderscheidde zich door de 
vrijheid die ik kreeg in het bedrijf. 
Ik merkte al snel dat men behoorlijk wat 
vertrouwen had in mij als stagiaire. 
Het bijwonen van marketing- en 
strategiemeetings en het meedenken bij 
marketinginitiatieven heeft me geleerd 
dat je zeker in marketing functies niet 
bang moet zijn om je mond open te 
trekken. Niet alleen op studie-/werkvlak 
ben ik gegroeid maar ook op persoonlijk 
vlak. Een stage is de perfecte plek om 
erachter te komen waar jouw passie ligt 
en waar je uiteindelijk wil belanden na je 
studie. Mijn stage bij United Wardrobe 
heeft me laten inzien dat mijn passie 
veel meer ligt bij campagnemanage-
ment, dan bij alleen sales en marketing. 
Mijn blik op banen is daardoor veel 
breder geworden en ook mijn 

nieuwsgierigheid naar andere functies is 
gegroeid. Het heeft me een veel beter 
beeld gegeven van wat ik in de toekomst 
wil en wat ik een bedrijf kan bieden. 

United Wardrobe
United Wardrobe is opgezet door twee 
studenten die een leuk idee hadden en 
besloten dat uit te voeren. Door al hun 
geld en energie te investeren in hun 
idee, hun passie, hebben ze uiteindelijk 
iets op kunnen zetten dat niet alleen 
succesvol is, maar ook datgene is waar 
zij voor staan. Mijn ultieme doel is om 
ooit een bedrijf op te kunnen zetten 
waar ik mijn passie in kwijt kan. 
Het verhaal van deze twee jongens 
inspireert me en ik denk ook dat je bij 
een startup/scale-up enorm veel kunt 
leren. Een bedrijf opzetten is niet 
makkelijk en een bedrijf succesvol laten 
zijn is nog veel moeilijker. Het is daarom 
denk ik super belangrijk om te gaan 
doen waar jij je 100% voor kunt geven. 
Die inzet is wat een eigen bedrijf vergt. 

In de schoenen van 
een influencer marketeer
Ik heb aan Liz Peetoom, de influencer 
marketeer bij United Wardrobe (zie foto), 
de ideale stagebegeleidster gehad. 
Ze toonde zich betrokken en wist 
wanneer ze dingen aan mij kon 
overlaten. Ze heeft me zelfs de kans 
gegeven om twee weken haar taken 
volledig over te nemen. Ik heb hier 
enorm veel van geleerd en ben haar 
zeer dankbaar voor de kansen die ze 
mij gegeven heeft.’ 

Thijs Verheul, (co) founder van 
United Wardrobe over Eva: 
‘Eva was altijd heel vrolijk en dedicated 
voor United Wardrobe. Ze heeft bij ons 
geleerd hoe het er aan toegaat in een 
jonge en snelgroeiende organisatie. 
Je kon goed aan haar merken dat ze 
van een fashion business opleiding 
komt, want Eva straalde een en al 
fashion uit. Als ik haar een tip mee zou 
moeten geven voor haar carrière na 
haar studie, dan is het: zorg dat je iets 
vindt waar je passie ligt.’ 

EVA TJHIE
STAGE BIJ
UNITED WARDROBE 



BRYAN
 ‘DOOR ALLES WAT IK 

GELEERD HEB OP TMO, 

HEB IK MIJZELF VERDER 

KUNNEN ONTWIKKELEN 

OP HET GEBIED VAN 

ZELFSTANDIG 

ONDERNEMEN.’

Accreditatiecommissie Aequi bij de zesjaarlijkse 
beoordeling van de opleiding van TMO:

‘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.’

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.

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 De Bijenkorf 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 online-
spelers als Bol.com, Wehkamp en 
LaDress of je werkt met 
gerenommeerde bedrijfskleding-
producenten als Van Puijenbroek, 
Schijvens en Groenendijk.

SAMENWERKING
MET BEDRIJVEN
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FARIDA
BREUKELMAN

Over Farida 
‘Mijn naam is Farida Breukelman en ik 
vervul verschillende rollen bij TMO. Ik ben 
docent HRM (human resource manage-
ment), docent Business Communication, 
tutor, studieadviseur en ik werk als 
managementcoach mee aan de Trend 
Expo in semester 4 en als projectdocent 
aan het Business Plan project in 
semester 5. Daarin begeleid ik studenten 
bij het maken van een HRM-plan.  
 
Naast TMO doe ik interim- en project-
klussen op het gebied van HRM en dat 
kan ook in de modebranche zijn. Binnen 
de ruim 20 jaar ervaring als HR-professional 
heb ik in diverse branches en functies 
mogen werken en naast de rol van 
business partner en leidinggevende ook 
startups, reorganisaties en bedrijfssluitin-
gen begeleid. Het is ontzettend leuk om 
deze ervaring te delen in het onderwijs.

Waarom is jouw vak belangrijk als je 
een commerciële managementfunctie 
in de modebranche wilt? 
Wanneer je een leidinggevende functie 
krijgt of ondernemer wordt, heb je met 
medewerkers te maken. We bereiden 
onze studenten dan ook voor op de 
belangrijkste zaken waarmee ze in de 
praktijk te maken kunnen krijgen.
Het gaat dan onder andere over onder-
werpen als het werven en selecteren van 
personeel, het sturen van prestaties, het 
begeleiden (bij ziekte), het trainen en 
het ontwikkelen van medewerkers.

Wat hoop jij studenten 
bij te kunnen brengen? 
Als eerste enthousiasme en drive! 
Daarnaast de waarde van het hebben 
van kennis, door in de lessen steeds een 
brug te slaan naar de toepasbaarheid 
in de praktijk. En ik hoop de veiligheid te 
bieden om eigen talenten te ontdekken 
in oefeningen.

Tips voor toekomstige TMO’ers?  
Blijf dichtbij jezelf en ga uit van je eigen 
kracht. Laat je inspireren door van 
anderen te leren, maar doe wat bij jou 
past. Als je de onderlinge verschillen 
waardeert en gebruikt, kom je verder!’

‘Geef me een baan 
die bij me past en ik hoef 

nooit meer te werken’
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 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 duur-
zaamheid en circulaire economie in de fashion-
branche wordt toegepast en ga je daarover in 
debat. Aan de hand van zelf opgestelde duur-
zaamheidscriteria ga je als sustainable mystery-
shopper 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 fashion-merkidentiteit 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 een fashionbedrijf 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.

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.
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Bio Mariette Hoitink 
Founder & Managing Director HTNK Fashion recruitment & consultancy 

 
Co-founder & Partner House of Denim | Denim City | Jean School | Denim Days | X BANK |

Board member Meester Koetsier Foundation | Fashion Council |

Nadat ze in 1989 afstudeerde aan Artez Hogeschool voor de Kunsten in de richting Fashion Design heeft Mariette Hoitink zowel 
creatieve als commerciële managementposities vervuld bij diverse brands en retailorganisaties. In deze periode werd ze vaak 

benaderd door headhunters, waarna ze besloot fashion recruitment & consultancy een persoonlijke, professionele, tailor made 
voor mode benadering te geven. HTNK bestaat uit een team van ervaren consultants en werkt wereldwijd vanuit Amsterdam. 

Naast haar eigen bedrijf is Mariette medeoprichter van de stichting House of Denim die o.a. een Jean School opzette en is zij als 
liaison manager verantwoordelijk voor de global partnerships van Denim City, de eerste denim-innovatiecampus in Amsterdam. 

Verder vertegenwoordigt Mariette de modesector in de Meester Koetsier Foundation en Fashion Council NL.

Naomi Kamphorst en Carine Martinelli 
wonnen in 2019 de Meester Koetsier 
Award met hun duurzame sneaker 
concept Trace. De Meester Koetsier 
Award is een geldprijs van 10.000 euro 
die studenten op weg helpt hun eigen 
startup te realiseren. Naomi en Carine 
zijn vastbesloten hun bedrijf na TMO 
voort te zetten.

‘In 2018 ontstond het idee om het 
concept ‘sneakers per stuk’ te 
ontwikkelen. Heel veel mensen hebben 
een verschil in grootte tussen de linker- 
en rechtervoet. Dat kan soms zelfs een 
volle maat of meer zijn. De sneaker 
moest duurzaam zijn, maar ook hip én 
uitvoerbaar in diverse kleuren zodat je 
ook qua look twee verschillende 
sneakers hebt. Duurzame, betaalbare, 
mix & match sneakers zowel qua 
uitvoering als qua grootte. Het idee werd 
uitgewerkt en er kwam een merknaam: 
Trace.

Na het winnen van de Meester Koetsier 
Award – een prijs binnen de leerlijn 
Ondernemerschap van TMO – moesten 
we nadenken of we het ondernemer-
schap wel aandurfden. We namen de 
gok en brachten Trace naar the next level.

Na semester 5 zijn we aan de slag 
gegaan met de doorontwikkeling van 
Trace en in semester 6 – het scriptie-
gedeelte van de opleiding - hebben we 
een onderzoeks rapport en een business-
plan geschreven. Ook hebben we 
praktische zaken geregeld. We zijn naar 
de Linea Pelle in Milaan, de grootste 
modebeurs van Europa, geweest en via 
een agent zijn we in aanraking gekomen 
met producenten. Die hebben we 
vervolgens bezocht, we zijn gaan 
designen en hebben de marketing-
communicatie opgezet zoals Facebook 
en Instagram. De lancering van de 
eerste prototypes van Trace hebben we 
tijdens een open dag van TMO gedaan. 
Dat was een groot succes!

In semester 7 loop je stage, maar ook 
tijdens de stageperiode zijn we verder 
gegaan met Trace. Gelukkig hebben we 
een coach, die ons enorm helpt. 
Zij checkt onze mails, helpt ons met het 
bouwen van ons netwerk, ze geeft 
financiële adviezen, marketing support 
etc. Voor ons is zij een soort extra 
checkpunt. Zij stelt altijd de goede 
vragen en zet ons aan het denken. 
Daarnaast hadden we veel contact met 
verschillende docenten.
Fijn om te zien dat de docenten 
betrokken blijven, ook als je ze niet 
dagelijks op school tegenkomt. 
De planning is nu om na de zomer op 
zoek te gaan naar nieuwe producenten 
en andere verkoopkanalen. Naast online 
willen we de sneakers ook in de fysieke 
winkel gaan verkopen, bij voorkeur bij de 
wat kleinere, hippe boetieks. En de 
collectie? Die is na enkele aanpassingen 
helemaal af en soon in store!’

NAOMI KAMPHORST
& CARINE MARTINELLI

‘ What we stand on, 
is what we stand for’

Sinds de start in 2016 is Mariette Hoitink als bestuurslid 
van de Meester Koetsier Foundation nauw betrokken bij 
de leerlijn Ondernemerschap van TMO. Niet alleen als 
jurerend beoordelaar van de businessconcepten maar 
vooral ook als inspirator en adviseur voor en van onze 
studenten. 

‘Tot 2016 ondersteunden we met name 
onderwijsinitiatieven gericht op de creatie van mode, 
confectie en textielkunde. Met TMO als enige fashion 
business school van Nederland, hebben we nu een 
compleet palet aan onderwijsinstellingen van erkend 
middelbaar, hoger en universitair niveau op zowel 
creatief als zakelijk vlak. Sustainability is een belangrijke 
voorwaarde voor financiële ondersteuning door de 
Meester Koetsier Foundation. Het is erg mooi om te zien 
dat de studenten van TMO ongevraagd duurzame 
fashion businessconcepten bedenken. Ik word elke 
keer weer enorm verrast!’ 

De leerlijn Ondernemerschap is een 
real life project dat is gericht op het 
stimuleren van jonge veelbelovende 
fashion business talenten om als 
zelfstandig ondernemer innovatieve 
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.
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Over Filip 
‘Mijn naam is Fillip Otten en ik werk sinds 
2016 bij TMO als docent category 
management. Sinds dit jaar ben ik 
manager van het cluster Fashion, maar 
ik geef ook nog les in Category 
Management. Daarnaast begeleid ik 
examenstudenten met hun scriptie en 
ben ik tutor. Binnen het Business Plan 
project en de leerlijn Ondernemerschap 
heb ik eveneens een begeleidende rol. 

Vertel eens iets over jouw vakgebied 
Mijn specialisatie is category 
management. Dat is een vernieuwende 
manier om naar retail te kijken. Het komt 
uit de foodbranche en focust op 
relevantie voor de klant. Het is een 
rationele manier om met een product om 
te gaan en niet vanuit het buikgevoel dat 
je nog veel ziet in fashion. 

Van fashion design naar fashion business
Mijn mode-achtergrond is oorspronkelijk 
een creatieve. Ik ben afgestudeerd als 
fashion designer aan de kunstacademie. 
Na mijn studie heb ik een tijdje deels in 
Hong Kong gewoond en ben ik vrij snel 
in een commerciële functie terecht 
gekomen. Ik heb onder andere gewerkt 
als inkoper bij WE en heb verschillende 
managementfuncties gehad bij Score, 
Jeans Centre, America Today en 
Wehkamp. Binnen Wehkamp was ik 
verantwoordelijk voor het binnenhalen 
van merken die aansloten bij de 
herpositionering van Wehkamp. In 2014 
heb ik de stap naar het zelfstandig 
ondernemerschap gezet. Eerst als 
inkoopdirecteur bij La Ligna, daarna als 
general manager bij Monique 
Collignon.

Waarom de stap naar het 
beroepsonderwijs? 
Ik wilde na jarenlang in de 
modebranche te hebben gewerkt, iets 
doorgeven. In mijn ogen kan de huidige 
generatie het retail-landschap 
veranderen. Ik hoop dat ik mijn ervaring 
en kennis kan overbrengen aan die 
generatie zodat zij met die kennis de 
markt kunnen gaan vernieuwen.

Tips voor toekomstige TMO’ers?  
Denk ‘out of the box’ en laat je niet 
hinderen door bestaande zaken. Stel 
jezelf continu de vraag: waarom doe ik 
dit en voor wie? Probeer veel en maak 
fouten. Daar leer je tenslotte van.’

FILIP OTTEN

SOPHIE
‘ THE BEST WAY 

TO PREDICT YOUR 

FUTURE IS TO 

CREATE IT AT TMO.’

 ‘Probeer veel en
maak fouten’
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Oud-student Bob Looijschelder is 
eigenaar van twee bedrijven: 
Brunia Interiors en Textiles & More.  
 
‘Toen ik voor TMO koos, had textiel al 
mijn interesse en zag ik veel potentie in 
de toen in opkomst zijnde markt van 
interieurdesign. Direct na mijn 
afstuderen ben ik gaan werken als 
assistent business unit manager 
meubelstoffen bij een groothandel in 
interieurtextiel. Daarna vier jaar bij 
Hunter Douglas Europe en USA. Als 
manager supplier relations was ik 
verantwoordelijk voor de collectionering, 
supplier sourcing en input en feedback 
van interior designers en de daarbij 
behorende textiel classificaties. In die tijd 
heb ik een groot deel van de wereld 
bereisd en veel geleerd.

En nu twee succesvolle bedrijven?
Via een fabrikant in Zwitserland kwam ik 
in contact met Brunia Agenturen dat ik 
later overnam. Wij positioneren topmerken 
op de Nederlandse markt op het gebied 
van interieurdesign zoals designmeubilair, 
hoogwaardige tapijten en karpetten. 
Na 15 jaar heb ik Textiles & More 
opgericht, wat op dit moment zeer 
succesvol groeit. Wij vermarkten stoffen 
en ontwikkelen custom made 
oplossingen voor inter nationale 
projecten in samenwerking met 
architecten.

Daarnaast ontwikkelen we design  - 
stoffen met bekende ontwerpers zoals 
Edward van Vliet en Studio Roderick Vos 
en zijn wij projectmatig distributeur van 
het vloerenmerk Mflor.

Nog even over TMO …
Ik herinner me natuurlijk de feestjes. 
Maar daarnaast de discipline die we 
allemaal hadden voor de projecten die 
uiteindelijk tot fantastische resultaten 
leidden. TMO werkt al jaren aan 
professionalisering en het excellent 
willen zijn in het afleveren van kwaliteit. 
De focus en het regelmatig terugkijken in 
de spiegel waar verbeterd kan worden, 
spreekt mij aan. Dat is ook een reden 
dat ik al jaren deelneem aan 
alumnivergaderingen waarin we TMO 
feedback geven op het onderwijs-
programma.

Welke tips heb je voor 
aankomende studenten?
Een mooi statement vind ik 
‘persoonlijkheid en kennis zijn de 
hoekstenen van succes’. Blijf hard 
werken aan je projecten en blijf 
doorzetten. Beide benen op de grond 
en werk aan je persoonlijkheid.’

‘Eigenlijk is
die Outdoor

best leuk’

Anne Ertan zit in semester 3 en is naast 
haar studie actief als bestuurslid van 
studenten vereniging Changeant en als 
lid van het social media team van TMO. 
Tijdens de Outdoor poste zij regelmatig 
stories op Instagram over slapen in het 
bos, stamp potjes en de management 
game. 

‘De meeste studenten zien enorm op 
tegen de Outdoor. Ik was vrij neutraal, 
had er eigenlijk niet echt een beeld bij. 
Op school vertellen ze over ‘uit je 
comfort zone gaan’ en ‘beter leren 
samenwerken’ maar ik haalde er mijn 
schouders een beetje bij op. Voor mij 
was het gewoon een paar dagen 
survivallen in de bush en in touwen 
klimmen. Een beetje zoals de 
ontgroening maar dan anders. Gelukkig 
denk ik er nu anders over. De Outdoor 
was totaal anders dan ik had verwacht. 
Het was leuk en erg leerzaam. Tijdens 
het maken van de opdrachten kwam ik 
erachter dat je écht beter leert samen
werken. Over de opdrachten was heel 
goed nagedacht. Voor alles was een 
uitgedacht plan nodig. Denk aan tenten 
bouwen en kompastochten. Bij elke 
opdracht – hoe makkelijk die ook leek – 
moesten we bespreken wie wat zou 
doen en wie de leiding nam. 
Wat ik vooral heb geleerd, is dat je niet 
alles tegelijk moet willen doen. 

Eerst nadenken, dan een plan maken en 
dan doen. Anders gaat het mis. En 
samenwerken natuurlijk, want daar is de 
hele Outdoor voor bedoeld. Er waren 
ook minder leuke dingen, zoals slapen in 
het bos, hoewel dat achteraf ook wel 
meeviel. En het was koud! Het eten was 
eigenlijk ook best oké. De eerste dag 
hadden we een barbecue en de 
tweede dag stamppotjes, vanwege de 
kou. De managementgame is het 
slotstuk van de outdoor. Ik was manager 
van mijn groep en ik moest veel 
onderhandelen, want het doel is dat je 
een bedrijf runt. Je krijgt een soort 
startkapitaal waar je heel slim mee om 
moet gaan. Ook weer plannen en 
samenwerken. Door goed te 
onderhandelen hebben wij de 
managementgame gewonnen.
Daar ben ik wel trots op. Dus achteraf zeg 
ik: die Outdoor was eigenlijk best leuk.’

ANNE
ERTAN
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Grote kans dat je de leden van ons Promotieteam tegenkomt bij 
een van de studiekeuzebeurzen, tijdens onze open dagen of bij 
jou op school. Het TMO Promotieteam bestaat uit studenten die 
het leuk vinden om door het hele land voorlichting te geven over 
hun studie. Zij kunnen je als geen ander vertellen hoe het leven 
op TMO en in Doorn is. 

Naast het Promotieteam heeft TMO een Social Media Team. 
Het Social Media Team verzorgt alle Instagram stories. Zij laten je 
door hun ogen meekijken tijdens lessen, stages, projecten en bij 
fashion events zoals Fashion Week en Modefabriek. Als je vragen 
hebt over TMO dan staan onze social studenten klaar om op 
Instagram met je te chatten.

‘Let’s meet!’

ALL-IN COLLEGEGELD
Het huidige collegegeld is vastgesteld op € 5.560,- per 
semester. Dit is inclusief lesmateriaal, boeken, print-
voorziening en excursies. Reiskosten voor excursies in 
Nederland komen voor rekening van de student 
(OV-kaart). In het buitenland betaalt TMO de reiskosten. 
TMO adviseert te kiezen voor de OV-weekkaart. 
Op het collegegeld wordt een jaarlijkse inflatiecorrectie 
toegepast. Voor de actuele prijzen verwijzen wij naar 
onze website.

STUDIEFINANCIERING
De student die bij TMO studeert, heeft recht op studiefi-
nanciering. Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
van de overheid zijn aanvullend diverse leningen 
mogelijk. Om de totale studie te kunnen financieren, 
kan met het instellingscollegegeldkrediet van DUO een 
volledige studiebeurs (lening) worden aangevraagd. 
Meer informatie hierover vind je op onze website en op 
die van DUO.

TOELATING
Bij TMO gelden de hbo-toelatings normen. Met een 
afgeronde opleiding mbo-4, havo of vwo kun je bij TMO 
studeren. Heb je geen van deze opleidingen afgerond, 
maar ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je een toela-
tingstoets doen met bindend advies. TMO stelt geen 
eisen aan het vakkenpakket of de profielkeuze.
Het profiel voor havo en vwo dat het best aansluit bij 
onze opleiding, is Economie en Maatschappij, 
aangevuld met Management & Organisatie.

START VAN DE OPLEIDING
Dankzij het semestersysteem van TMO kun je twee keer 
per jaar starten, namelijk in februari of in september.

INSCHRIJVING
Je kunt je het hele jaar inschrijven voor TMO. Vul het 
inschrijfformulier volledig in en stuur dit naar TMO. 
We bevestigen je inschrijving, waarbij je ook een factuur 
voor het inschrijfgeld ontvangt. Dit is eenmalig 195 euro. 
Zodra het ingevulde inschrijfformulier door ons is 
verwerkt, is de inschrijving definitief. Daarmee wordt ook 
de betalingsverplichting van het inschrijfgeld aange-
gaan. Zie ook artikel 3 en 4 van de Aanvullende Voor-
waarden van algemene strekking op de achterzijde van 
het inschrijfformulier en op de website. Na betaling van 
het inschrijfgeld ontvang je een inlogcode voor DRSSD. 
De E-learning DRSSD Fashion Basics van Detex Opleidingen 
is dé tool om jezelf voor te bereiden op de Retail- 
werkervaring. Na betaling van het inschrijfgeld krijg je 
een uitnodiging voor een informatieochtend. Start je in 
september, dan is de informatieochtend in april of juni. 
Start je in februari, dan is deze in januari. Je krijgt de 
uitnodiging ongeveer twee weken voor de informatie-
ochtend. Na de informatieochtend ontvang je per post 
de studieovereenkomst. Om de kleinschaligheid van de 
opleiding te waarborgen, kan TMO bij het bereiken van 
het maximum aantal studenten een wachtlijst hanteren. 
Inschrijving geschiedt op basis van datum binnenkomst 
van het inschrijfformulier.

BIJSPIJKERPROGRAMMA
Omdat we iedere student na de propedeuse op 
hetzelfde niveau willen hebben, is er tijdens het eerste 
semester een bijspijkerprogramma voor een paar 
vakken. Op basis van de uitslag van enkele toetsen die 
je op de informatieochtend maakt, kunnen we je 
adviseren of verplichten om deze (extra) lessen te 
volgen. Aan de bijspijkerlessen zijn soms extra kosten 
verbonden. Meer informatie hierover vind je op onze 
website.

FEITEN & CIJFERS
TMO Fashion Business School is een particuliere 
business school, erkend en geaccrediteerd door de 
overheid. We ontvangen echter geen geld van de 
overheid. De totale kosten van de opleiding worden 
door de studenten en/of hun ouders/wettelijke verzorgers 
betaald aan TMO. Als stichting zonder winstoogmerk 
vloeien alle inkomsten en opbrengsten terug in de 
opleiding. Zo investeren we in het beste onderwijs, met 
de beste docenten en de beste begeleiding.
En dat werpt zijn vruchten af!

SOCIAL
MEDIA
TEAM
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STUDIERENDEMENT

DIPLOMA MET MAXIMAAL
EEN JAAR UITLOOP

  TMO **

  Landelijke HEO (Hoger Economisch Onderwijs) *

  Landelijk HBO *

** Bron: TMO Navision
* Bron:  Vereniging Hogescholen - factsheet studiesucces 
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DOORSTROOM OP
DE ARBEIDSMARKT
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** Bron: TMO alumni-onderzoek 2018
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Studeren in Doorn staat garant voor een gezellig studenten leven. 
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.

75% 46% 50%

90% 78% 80%



Over Monique 
‘Ik ben Monique Wertheym en binnen 
het cluster Fashion geef ik de vakken 
Modematerialen en Productie. 
Daarnaast ben ik sourcing specialist in 
semester 4 binnen het zogenaamde PM4 
project. Binnen dat project gaan 
studenten op buitenlandse productiereis. 
Een sourcing specialist is iemand die 
zich bezighoudt met het vinden van de 
juiste productielanden, materialen en 
leveranciers. Tot slot geef ik Engels, ben 
ik tutor en studieadviseur.   
 
Roots in fashion 
Mijn hele familie zit in de confectie. 
Ooms, tantes, vader, broer… Dan gaat 
het bijna vanzelf. Mijn modecarrière 
startte in 1985 op de afdeling inkoop van 
Peek & Cloppenburg, daarna stapte ik 
over naar MS Mode als product manager. 
In 1999 heb ik gekozen voor fulltime 
zelfstandig ondernemerschap in snelle, 
jonge, trendy mode en ben ik als 

producent aan het werk gegaan. 
Daarna heb ik in de productie en 
verkoop gewerkt.
Na een sabbatical ben ik weer gaan 
studeren en toen heb ik de overstap 
gemaakt naar het onderwijs.  
 
Hoe blijf je up-to-date in zo’n
dynamische branche?   
Naast mijn werk bij TMO doe ik nog 
regelmatig klussen in de fashion 
waardoor ik mijn kennis op peil houd.
Ik doe o.a. styling shoots voor een aantal 
brands waarbij ik moodboards verzorg 
en de styling en aankleding van 
modellen. Verder probeer ik veel te 
reizen en help ik kleinere merken en 
startups. Uiteraard volg ik het 
modenieuws op de voet, ik lees veel 
internationale fashionbladen, vlogs en 
fashion sites en bezoek events zoals 
Fashion Week en Modefabriek. 

Tips voor toekomstige TMO’ers? 
Follow your dreams! Heel simpel 
eigenlijk; doe wat je leuk vindt en niet 
wat je omgeving van je verlangt. Probeer 
jezelf breed te oriënteren, geniet van je 
studententijd en ga stage lopen in het 
buitenland. We zijn niet voor niets een 
internationaal georiënteerde business 
school.’
 

‘ Follow your 
dreams!’

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!’

MONIQUE
WERTHEYM
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Siebe zit in semester 4 en ging in juni op 
productiereis naar het Portugese Porto. 
De productiereis in semester 4 is een vast 
onder deel in het lesprogramma en één 
van de highlights van de studie. 

De productielanden die TMO dit jaar 
heeft bezocht, zijn Portugal, Macedonië 
en Schotland. Studeer je op TMO, dan 
bezoek je wellicht één van deze landen 
of een vergelijkbaar productieland zoals 
bijvoorbeeld Servië om productie van 
onder andere schoenen en kleding met 
eigen ogen te bekijken. 

‘Ik was nog nooit in Porto geweest.
Mijn eerste indruk was goed. Porto is een 
leuke stad waar ik best nog eens heen 
wil om er wat meer van te zien. Er was 
maar weinig tijd om de toerist uit te 
hangen, want we hadden een heel druk 

programma. We hebben fabrieken 
bezocht die handdoeken maken voor 
bijvoorbeeld Grolsch, Liverpool FC en 
Guess. We zijn naar een schoenen
fabriek en een sokkenproducent 
geweest. Ook een jeansfabriek en 
wasserij stonden op het programma. 
Daar worden onder andere jeans voor 
Bershka en Zara gemaakt. Sommige 
landen zijn gespecialiseerd in 
bijvoorbeeld knits, maar in Porto 
produceren ze eigenlijk alles. 

Het meest boeiende van de reis vond ik 
de handdoekenfabriek. Ik heb daar veel 
gezien en geleerd. Het is gaaf om 
productieprocessen in real life mee te 
maken. Het is de vertaling van het 
lesmateriaal naar de echte wereld waar 
onze kledingstukken, schoenen en ja, 
ook handdoeken worden gemaakt. 

Het is fijn om te ervaren dat wat je op 
school leert ook echt nodig is! Alles valt 
dan op zijn plaats. Tijdens de reis bouw 
je ook weer aan je netwerk, en dat is 
handig voor bijvoorbeeld een 
toekomstige stageplaats. Ik heb er in 
ieder geval sowieso enkele LinkedIn 
contacten aan overgehouden. 

Los van het leerzame aspect was de reis 
super gezellig. We zijn op veel leuke 
hotspots geweest zoals het Vogue Café. 
Een aanrader als je in Porto bent!’

‘  Op reis naar 
Porto; leerzaam 
en super gezellig’

Tessa Mol startte haar carrière zo’n tien jaar 
geleden bij WE Fashion als assistent 
product manager. Na twee jaar stapte ze 
over naar Tommy Hilfiger waar ze opklom 
van junior product manager naar product 
manager. Inmiddels is ze alweer twee jaar 
product manager Shirts bij Van Gils in 
Breda. ‘Ik kijk, waar ik ook ben, altijd naar 
overhemden.’

Hoe ziet je werkweek eruit?
‘Dat hangt erg af van de periode. 
Vooropgesteld: geen week is hetzelfde.
Bij de start van een nieuw seizoen, ga ik 
naar beurzen in Milaan en Florence waar 
ik onder andere stofstalen uitzoek en 
selecteer. Van Gils is een kleinschalig 
bedrijf waardoor ik betrokken ben bij het 
hele proces; vanaf de opzet van de 
collectie tot aan het uitleveren ervan. 
Enkele malen per jaar vlieg ik naar de 
fabriek in Turkije waar ik alle details bepaal. 
Van knoopje tot biesje. Als ik dan in het 
vliegtuig toevallig naast iemand in een 
overhemd zit, vraag ik weleens waarom die 
man voor dat overhemd heeft gekozen. 
Die directe klantbeleving kan ik weer 
gebruiken bij een volgende collectie.

Wat maakt TMO voor jou zo uniek?
Het werken in groepsverband is echt 
superbelangrijk geweest. In de fashion
branche ben je constant afhankelijk van 
allerlei disciplines. Een collectie maak je 
immers niet in je eentje. Tijdens de 
projecten op TMO leer je precies dát. 
Ook het vanaf dag één bewust bezig zijn 
met je netwerk, is heel goed. Je komt overal 
op de wereld TMO’ers tegen en dat schept 
een band. Daarnaast vond ik de klein
schaligheid van de opleiding heel fijn. 
Als nét 17jarig meisje voelde ik me direct 
op mijn gemak in Doorn.

Wat is er zo leuk aan de
fashionbranche?
Zonder aarzelen: de dynamiek. Geen dag, 
geen week is hetzelfde. Ik kom op heel veel 
plekken op de wereld en ben voortdurend 
bezig met zowel een creatief proces als het 
managen van dat proces. Mijn verant
woordelijkheid is het om elk seizoen weer 
een mooie nieuwe collectie shirts en ties te 
realiseren. Maar de vraag ‘Hoe zorg ik er elk 
seizoen voor dat ik weer een wit overhemd 
verkoop?’ houdt me ook voortdurend 
bezig. Kortom, de dynamiek, afwisseling en 
vaak onvoorspelbaarheid zijn voor mij de 
dingen waar ik blij van word!’

SIEBE
BRUINSMA

TESSA MOL



‘TMO’ers 
weten wat ze 
aan elkaar 
hebben’

KIRSTEN
STOUTJESDIJK

JOYCE
‘ OP TMO PROBEER IK 

ZOVEEL MOGELIJK 

KANSEN AAN TE 

GRIJPEN OM MEZELF 

TE ONTWIKKELEN. 

MIJN UITEINDELIJKE 

DOEL IS EEN (B2B) 

SALESFUNCTIE BIJ EEN 

UITDAGEND BEDRIJF.’

In het laatste semester van TMO loop je 
stage bij de meest uiteenlopende 
fashionbedrijven in Nederland of in het 
buitenland. In TMOnstage interviewen 
we studenten over het sluitstuk van hun 
opleiding. Kirsten Stoutjesdijk loopt sinds 
kort stage bij Omoda en wordt begeleid 
door oud-TMO’er Claudia van der Plas 
die afstudeerde in 2018 en de INretail 
Award won voor beste scriptie en 
afstudeerstage. 

Vertel eens iets over je stageadres 
‘Omoda is een Zeeuws bedrijf. 
Hun belangrijkste business is schoenen, 
maar ze verkopen ook tassen en 
accessoires. Het hoofdkantoor van 
Omoda staat in Zierikzee, maar hun 
winkels vind je in heel Nederland en ze 
gaan ook de Belgische markt veroveren. 
De eerste Omoda winkel in België bevindt 
zich in Antwerpen. Omoda is een 
familiebedrijf en dat merk je. Er heerst 
een heel hechte familie cultuur en 
ondanks dat het een groot bedrijf is, kent 
iedereen elkaar. Ik zocht een stage dicht 
bij mijn woonplaats Ossendrecht en via 
TMO kwam ik bij Omoda terecht. Ik had 
een aantal stagesollicitaties lopen maar 

het eerste gesprek bij Omoda sprak mij 
zo aan, dat ik meteen ja heb gezegd. 

Hoe ziet je stage eruit? 
Ik werk op de marketingafdeling en ik 
onderhoud de online kanalen van de 
Belgische markt. We hebben een winkel 
in Antwerpen en die markt moet gaan 
groeien. Mijn taken bestaan onder 
andere uit het bijhouden van de social 
media kanalen, de website en 
nieuwsbrieven. Ik houd bijvoorbeeld de 
Facebook-pagina van Omoda België bij. 
Uiteraard doe ik dat na uitleg door mijn 
stagebegeleider maar het is de 
bedoeling dat ik straks zelfstandig 
nieuwsbrieven ga schrijven en ideeën 
inbreng voor bijvoorbeeld de website. 
Ik merk wel dat ik snel verantwoordelijkheid 
krijg hier en dat is fijn. Waarschijnlijk komt 
dat omdat mijn stagebegeleidster 
Claudia ook TMO heeft gedaan. 
Dan weet je wat je mag verwachten en 
wat je aan elkaar hebt. Ik vind het fijn 
dat ik tot het eind van mijn stage op de 
marketingafdeling blijf, je kan dan veel 
meer de diepte in. En er is laatst nog een 
TMO’er bij Omoda begonnen, dus dat is 
leuk!

Stagebegeleider Claudia van der Plas 
over TMO’ers
‘Omdat ik zelf recentelijk aan TMO ben 
afgestudeerd, weet ik precies wat de 
capaciteiten van TMO-stagiaires zijn en 
dat ze dus heel waardevol zullen zijn 
voor Omoda. Ik vind het super leuk om 
Kirsten, en andere TMO’ers te 
begeleiden en te kunnen bijdragen aan 
hun persoonlijke groei. 
Na TMO ben ik op de marketingafdeling 
van Omoda gaan werken, samen met 
30 andere heel leuke collega’s. Ik ben 
verantwoordelijk voor de E-mail 
Marketing in verschillende landen. 
Daarnaast houd ik mij bezig met het 
inzetten van customer journeys en richt 
ik me steeds meer op grotere projecten. 
Voor de volgende sale periode ben ik 
bijvoorbeeld projectleider waar ik moet 
schakelen tussen alle afdelingen van 
Omoda zoals inkoop, klantenservice en 
de winkels. Het mooie aan werken bij 
Omoda is dat je veel vrijheid krijgt en je 
elke uitdaging mag opzoeken in je werk.’

STAGE BIJ
OMODA 
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Sanne studeerde in 2018 af aan TMO en 
liep in het laatste semester van haar 
studie stage bij het populaire high-end 
sieradenmerk LOTT. Gioielli. Haar stage 
was zó succesvol, dat Sanne nog voor 
het behalen van haar diploma een baan 
werd aangeboden. 

‘Wat mijn stage zo interessant maakte, is 
dat LOTT. Gioielli een bedrijf is dat een 
enorme groei doormaakt. Toen ik vorig 
jaar begon met mijn stage werd de 
nieuwe collectie voor herfst/winter 
uitgeleverd. Direct daarna ging 
eigenaresse Charlotte de nieuwe holiday 
collectie ontwerpen. Deze collectie tekent 
ze uit en daarna duikt ze de 
voorraadlades in om de nieuwste 
modellen te creëren. In het ontwerpen zit 
veel tijd en passie. Na 2 tot 3 weken is 
haar ontwerp af. De collectie is dan klaar 
voor fotografie en invoeren. Wat ik zo 
inspirerend en interessant vind, is dat 
LOTT. super snel een gloednieuwe 
collectie kan presenteren en verkopen. 
Ze zijn erg dynamisch en volgen alle 
trends op de voet. Ik heb bij LOTT. van alle 
afdelingen iets meegekregen en werd bij 
veel dingen betrokken. Ik begon als 
marketingstagiaire, heb mijn onderzoek 

op de backoffice gedaan en vervolgens 
kreeg ik een baan aangeboden als 
inkoop-assistent. Hoe divers wil je het 
hebben? 

Wat ik vooral heb geleerd tijdens mijn 
stage is om snel mee te bewegen met de 
flow waarin het bedrijf zit. Ook heb ik 
geleerd en gezien waar een snelgroeiend 
bedrijf tegenaan loopt. Mijn stage-
onderzoek had betrekking op het 
inkoopproces van een B2B klant. Tijdens 
mijn onderzoek ben ik erachter gekomen 
dat B2B klanten veel verwachten van 
bijvoorbeeld een online webshop waar 
ze kunnen inkopen. Ook heb ik geleerd 
om adviezen te geven aan inmiddels 
mijn collega’s bij LOTT. Ik signaleerde en 
analyseerde problemen die zich 
voordeden en gaf adviezen om deze op 
te lossen. Natuurlijk ben ik begeleid 
tijdens mijn stage, maar ik heb ook veel 
vrijheid gekregen. Zo heb ik de winkel 
mogen etaleren, klanten mogen 
ontvangen tijdens inkoopdagen, 
samples gecontroleerd, ben ik op inkoop 
geweest en ga zo maar door. Ik heb 
kunnen ontdekken wat ik leuk vind en 
waar mijn kwaliteiten liggen.’

Charlotte (eigenaresse LOTT. Gioielli) 
over Sanne
‘Sanne was in het begin zeer analytisch. 
Ze heeft in de eerste weken goed in 
kaart kunnen brengen hoe ons bedrijf is 
opgebouwd. Ook heeft ze zich verdiept 
in de producten die we verkopen. 
Hierdoor had ze na ongeveer een 
maand een goed beeld van hoe ons 
bedrijf reilt en zeilt. Een belangrijke 
collega viel onverwacht weg. Sanne nam 
zijn taken al vrij snel over en ontwikkelde 
zich van stagiaire tot volwaardige 
medewerker. Ze heeft veel kennis binnen 
verschillende vakgebieden. Hierdoor viel 
ze op. Ze was eigenlijk een stagiaire, 
maar werkte over wanneer dit nodig was. 
Ze voelde zich verantwoordelijk voor haar 
taken. Ze maakte zich verschillende 
werkzaamheden eigen en werd een 
onmisbare schakel binnen ons team. 
Sanne werkt zeer secuur en denkt 
oplossingsgericht. TMO-stagiairs tonen 
verantwoordelijkheid en geven adviezen 
die er toe doen.’

SANNE
STOLZENBACH
STAGE BIJ
LOTT. GIOIELLI 
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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.’
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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. 

STUDEREN
OP EEN
LANDGOED

3534

ALUMNI

TMO heeft een hoger 

percentage alumni dan 

andere hogescholen met:

 een betaalde baan

een baan op 
minimaal hbo-niveau

een fulltime baan

een leiding gevende 
functie
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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
Postbus 183
3940 AD Doorn

Telefoon +31 (0) 343 41 64 80
WhatsApp +31 (0) 6 38 08 04 20 
voorlichting@ tmo.nl
www.tmo.nl
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