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1. Inleiding 
 

TMO Fashion Business School leidt op tot professionals in de modebranche. Het is op 

TMO verplicht om aan het begin van de opleiding werkervaring op te doen in de 

modebranche. Het is de bedoeling dat je deze werkervaring opdoet in een winkel in 

de modebranche. 

 

Werken op de winkelvloer is van belang om inzicht te krijgen in de dagelijkse gang 

van zaken in een winkel in de modebranche. Je komt direct met consumenten in 

aanraking en daardoor krijg je inzicht in klantgedrag. Daarnaast geeft de ervaring je 

een kijkje achter de schermen, waardoor je een goede indruk krijgt van de 

bedrijfsvoering. TMO leidt niet alleen op voor een functie in de modedetailhandel , 

maar de ervaring die je opdoet met de consument in een winkelomgeving, is een 

belangrijke basis voor alle beroepsprofielen van TMO. De werkervaring stelt je 

bovendien in staat om optimaal van de lessen en projecten op TMO te profiteren. 

 

Op basis van de werkervaring schrijf je een verslag met daarin een beschrijving van 

de winkel en de winkelomgeving en formuleer je jouw conclusies en aanbevelingen. 

Naast onderzoek naar de winkel en de omgeving is het ook de bedoeling dat je je 

verdiept in zaken als de analyse en productiewijze van diverse producten. Het 

hoofddoel van de opdracht is het leren waarnemen als een professional in de 

modebranche. 

1.1 Voorwaarden 

 

 Je werkt in zowel semester 1 als semester 2 minimaal 100 uur bij een winkel in de 

modedetailhandel. 

 Het staat de student vrij om op donderdag- en/of vrijdagavond dan wel zaterdag 

en/of zondag te werken. 

 TMO roostert daarvoor in principe donderdag en vrijdag vanaf 15.30 uur vrij. 

 Je levert een bewijs van de gewerkte uren in door middel van de ingevulde 

werkervaringsverklaring (bijlage 3), die voorzien is van een handtekening van de 

eigenaar of bevoegde manager. De verklaring is voorzien van een bedrijfsstempel 

of een visitekaartje van de eigenaar of manager. 

 Het werk vindt plaats in een winkel in de dames-, heren-, kinder- of bodyfashion. 

Je kunt ook kiezen voor schoenen-, sport- of woonmode. 

 In bijlage 1 staan de contactgegevens van een aantal bedrijven waarmee 

afspraken gemaakt zijn. De genoemde contactpersonen van deze bedrijven 

kunnen inzicht geven waar in hun bedrijf op dat moment werkervaringsplekken 

beschikbaar zijn. 

 Voor je onderzoek en het verwerken van de uitkomsten in een 

werkervaringsverslag staat een studiebelastingsduur van 28 uur in semester 1. 

 Relevante werkervaring mag meegeteld worden vanaf maximaal een half jaar 

voor aanvang van de studie. 
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1.2 Leerdoelen RW1 

 

De student: 

 krijgt inzicht in omgeving en context waarin modebedrijven opereren; 

 leert essenties en specifieke eigenschappen van mode en retail te ontdekken; 

 rapporteert over de resultaten van het onderzoek; 

 kan de winkel visualiseren, beschrijven en analyseren; 

 kan producten analyseren op samenstelling en eigenschappen; 

 

1.3 De opdrachten voor semester 1 

 

Je maakt een verslag op basis van jouw werkervaring, bestaande uit drie opdrachten. 

 

Opdracht 1: De winkelomgeving 

 

Het onderzoek 

 

Onderstaande onderwerpen dien je te onderzoeken en de uitkomsten daarvan dien je in 

je verslag te verwerken. 

 

Algemene informatie: 

 

 korte inleiding over de winkel (naam van de winkel, eigenaar, oprichtingsjaar, 

achtergrond eigenaar, algemene informatie over de winkel); 

 de vestigingsplaats, het winkelgebied of –centrum; 

 informatie over de winkeliersvereniging (indien van toepassing) en de doelstelling 

en activiteiten van deze vereniging; 

 de naam van de exploitant van het winkelcentrum (indien van toepassing); 

 de historie van het winkelgebied of –centrum en de vestigingsplaats (kort en 

relevant, een historische verhandeling is niet nodig); 

 een plattegrond van het winkelgebied of –centrum (met toelichting) met 

1. markering van de winkel 

2. de belangrijkste looproutes en toegangswegen 

3. de parkeergelegenheden 

4. markering van drukbezochte en minder drukbezochte delen; 

 bereikbaarheid van de winkel (auto, fiets, openbaar vervoer); 

 parkeergelegenheden (capaciteit, kosten); 

 het imago (1) van de plaats en het winkelgebied of –centrum; 

 de klantentrekkers in de omgeving (winkels, toeristische trekpleisters, 

evenementen). 

 

 

  

                                           
1 Omdat het imago altijd wordt bepaald door de klant mag je hier jouw eigen indruk van de omgeving beschrijven. 
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Concurrerende plaatsen en winkelgebieden: 

 

 de plaatsen in de omgeving die van belang zijn in concurrerend opzicht; 

 de winkelgebieden of –centra in de directe omgeving die van belang zijn in 

concurrerend opzicht (licht bij beide punten toe waarom ze concurrerend zijn). 

 Winkels in de omgeving: 

 de winkels in de omgeving (type winkel, assortiment, gemiddelde 

verkoopvloeroppervlakte, gemiddelde huur per maand of per m2); 

 de winkels in de omgeving die van belang zijn in concurrerend opzicht (licht toe 

waarom deze winkels concurrenten zijn); 

 het prijsniveau van de concurrerende winkels (hoog, midden, laag prijsniveau); 

 het aanbod van de concurrerende winkels (merken, segmenten, doelgroep). 

 

 

Conclusie (sterke en zwakke punten) en aanbevelingen 

 

Conclusie: 

 

Formuleer je conclusies, waarin je: 

 de uitkomsten van het onderzoek naar de winkelomgeving kernachtig samenvat; 

 vijf sterke punten van de winkelomgeving benoemt en toelicht; 

 drie zwakke punten van de winkelomgeving benoemt en toelicht. 

 

De punten kunnen betrekking hebben op alle onderwerpen die je in opdracht 1 hebt 

onderzocht. Beschrijf aan de hand van welke criteria je tot de vaststelling gekomen bent  

waarom je iets een sterk of zwak punt vindt en wat zijn daarbij jouw argumenten?  

Refereer voor de onderbouwing van jouw argumenten naar je onderzoek waardoor jouw 

standpunt ten aanzien van de winkelomgeving duidelijk wordt. De conclusie kan 

betrekking hebben op alle onderwerpen uit je omgevingsonderzoek, maar beperk je tot 

de belangrijkste punten waarover je een duidelijke mening hebt.  

 

Aanbevelingen: 

 

Sluit af met drie aanbevelingen ten aanzien van de winkelomgeving. Licht je 

aanbevelingen toe en onderbouw ze met de uitkomsten van je onderzoek. Alleen een 

opsomming van drie verbeterpunten is onvoldoende. In de aanbeveling komt jouw 

visie als toekomstig modeprofessional het meest naar voren en daardoor is het een 

belangrijk onderdeel voor de beoordeling. 
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Opdracht 2 Visual Marketing 

 

Deze opdracht maak je of in PowerPoint (PPT) of in Visual Retailing (VR), of in een 

combinatie van beide programma’s.  

 

 Beschrijf, analyseer en visualiseer de winkel. Gebruik hierbij de kleurtheorieën 

uit het Fashion en Trendsboek en de sfeerdriehoek en modeladder uit het 

Visual Marketingboek. Gebruik zoveel mogelijk vaktermen. De volgende 

punten werk je uit:  

o exterieur (pui, etalage, entree,).  

o etalage (apart weergeven) met analyse van de composities, manieren 

van etaleren en gebruik van hulpmiddelen in de etalage;  

o het kleurgebruik bij het interieur;  

o het kleurgebruik bij de communicatiemiddelen (signing, showcards, 

tasjes etc.);  

o het kleurgebruik bij de website.  

o Let erop, dat je alle theorie over kleur verwerkt in je analyse. 

 

 Maak een plattegrond op schaal van de winkel in VR of in PPT. Zet de ingang, 

paskamers en kassa op de juiste plek. Gebruik hiervoor de Fixtures uit het 

programma. Wanneer je in een winkel groter dan 150m2 werkt, mag je een 

afdeling nemen. 

o Zoek in Fixtures één rek en één wandmeubel dat lijkt op de meubels in 

jouw winkel en plaats deze in je VR-winkel. Vul deze met kleding uit 

Range.  

o Maak een legenda;  

o Leg uit hoe het bedrijf met kleur omgaat in de winkelinrichting.  

o Maak screenshots van de VR-winkel en plaats deze in je werkstuk. 

Plaats daarbij ook twee duidelijke foto`s van de winkel/afdeling ter 

vergelijking. 

  

Opdracht 3 Fashion products & production 

 

Het uiterlijk en de gebruikseigenschappen van artikelen worden gevormd door de 

materialen. Uiterlijk en eigenschappen van de materialen ontstaan door een combinatie 

van grondstof, garen, constructie en veredeling. De kwaliteit moet bewaakt worden. 

Onderhoud moet geadviseerd worden.  

 Analyseer het materiaal en de productiewijze van 2 kledingstukken uit het 

assortiment van de winkel. Kies en benoem/omschrijf 1 geweven artikel en 1 

gebreid artikel.   

o Maak van beide artikelen een foto en voeg die als separate bijlage toe. 
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 Materiaal: 

o Benoem de grondstof(fen) waaruit het artikel bestaat. 

o Benoem de garensoort. 

o Bij weefsel: benoem de hoofdbinding (plat, keper, satijn) en de stofnaam. 

o Bij breisel: beschrijf het breisel: welke steken zie je aan de voorzijde en 

achterzijde van het product. Benoem de stofnaam. 

 

 Eigenschappen van de grondstof(fen) 

o Benoem twee eigenschappen  van de grondstof(fen) die de klant als 

positief kan ervaren (= verkoopargument). 

o Benoem twee eigenschappen van de grondstof(fen) die de klant als 

negatief kan ervaren. 

 

 Beschrijf per artikel een klacht die je bij dit artikel van de consument kunt 

verwachten en geef de oorzaak daarvan aan. Benoem hiervoor de test die je door 

de leverancier uitgevoerd wilt hebben en de eis waaraan het voor jouw winkel 

moet voldoen. 

 Teken per artikel het onderhoudsetiket en licht het toe. 

1.4 De opdracht voor semester 2 

 

In semester 2 loopt het project Retailwerkervaring verder. Je werkt in dezelfde 

winkel (dit is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen) opnieuw minimaal 100 uur 

en schrijft ook hier een verslag over. 

De vakgerelateerde opdrachten die voor dit semester zullen moeten worden 

gemaakt, zullen bij de start van semester 2 worden uitgereikt. 

 

 

2. Het verslag 

 

 De drie opdrachten voor semester 1 verwerk je in één verslag. 

 Alle onderwerpen dienen te worden onderzocht, beschreven en toegelicht. 

 Schrijf geen ‘vraag-antwoord opsomming’; zorg ervoor dat je de beschrijving, 

conclusies en aanbevelingen goed onderbouwt.  

 Verwerk je onderzoek in een goed leesbaar verslag; werk met hoofdstukken en 

alinea’s zodat je verslag een heldere structuur krijgt. 

 Ook de verzorging van het verslag wordt beoordeeld, dus let op professioneel 

beeldmateriaal en vormgeving (duidelijke foto’s, geen handmatige tekeningen). 

 Het verslag mag bestaan uit maximaal 12 pagina’s, uitgebreid met bijlagen 

(werkervaringsverklaring en eventuele andere bijlagen). 
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3. Bronnen 
 

Om gegevens te verzamelen kun je verschillende bronnen raadplegen, zoals: 

 het gemeentehuis en –archief; 

 website van de gemeente, winkeliersvereniging en van de winkel zelf; 

 Kamer van Koophandel; 

 makelaars in de omgeving. 

 Interne gegevens van het bedrijf/winkel. 

 

4. Begeleiding 
 

De opdracht leent zich voor zelfstandig onderzoek en de projectopdracht geeft voldoende 

informatie voor de uitwerking van je onderzoek. Als je twijfels hebt over de keuze van 

het bedrijf waar je werkervaring wilt opdoen, kun je contact opnemen met de 

projectdocent. 

Naast de projectdocent kun je over dit onderwerp ook contact opnemen met de 

Algemeen stage-coördinator van TMO, mevrouw J. Arnoldy. 

 

 

Contactgegevens: 

Projectdocent RW1 en RW2 

dhr. Jop Maalman 

maalman@tmo.nl    

 

Algemeen stage-coördinator 

mw. Jacqueline Arnoldy 

arnoldy@tmo.nl 

 

Tijdens de eerste lesweek wordt de RW1-opdracht door de projectdocent toegelicht 

ter voorbereiding op het uitwerken van je verslag. Er is tijdens deze bijeenkomst 

voldoende tijd om vragen te stellen. Het tijdstip van deze bijeenkomst vind je in het 

rooster. 

 

  

mailto:maalman@tmo.nl
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5. Beoordeling 

 

Een verslag dat met een voldoende wordt beoordeeld, levert 2,5 studiepunten op. 

Deze studiepunten zijn verplicht voor het behalen van je propedeuse.  

 

In het leerplan Retail work experience (RW1) in de studiegids kun je zien uit welke 

deeltoetsen RW1 bestaat. Je ziet daar dat beide onderdelen verplicht voldoende 

moeten zijn, maar dat 1 onderdeel niet meetelt in het eindcijfer. Dit noemen we de 

randvoorwaarde. 

5.1 Randvoorwaarde 

 

TMO moet een bewijs hebben, dat jij minimaal 100 uur hebt gewerkt. Daarom moet 

de werkervaringsverklaring volledig worden ingevuld en ondertekend. Indien de 

werkervaringsverklaring ontbreekt/niet volledig is, zal het verslag wel worden 

beoordeeld, maar ontvang je nog geen studiepunten. Pas als (naast je verslag) ook 

de werkervaringsverklaring als voldoende wordt beoordeeld, zullen de studiepunten 

worden toegekend. 

5.2 Eindcijferbepaling 

 

Het eindcijfer voor het werkervaringsverslag (portfolio met vakgerelateerde 

opdrachten) komt als volgt tot stand: 

 

Deelcijfer opdrachten   

Opdracht 1 De winkelomgeving 30% 

Opdracht 2 Visual Marketing 30% 

Opdracht 3 Fashion products en production 30% 

Totaal  90% 

 

Deelcijfer verzorging verslag en beeldmateriaal  10% 

 

Eindcijfer portfolio/werkervaringsverslag 100% 
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6. Inleveren verslag 

 

Je levert het verslag digitaal in op EFSO (intranet TMO). Let op: het bestand mag 

niet groter zijn dan 50 mb. Het verslag dient ingeleverd te worden als een 

Word-bestand. Bijlagen met beeldmateriaal mogen eventueel separaat in een pdf-

bestand worden toegevoegd. 

 

Verslag uploaden op EFSO: 

Op EFSO is een handleiding te vinden voor het digitaal inleveren van opdrachten 

(‘regulier werk inleveren’). Let er op dat je de juiste selecties maakt en een correcte 

omschrijving toevoegt aan je bestand: 

 vakcode (selecteer RW1) 

 omschrijving: RW1_achternaam_voornaam_semester 

 semester (selecteer het semester waar je in zit) 

 betreft (selecteer of het een reguliere toetsing is of een herkansing) 

 docent (selecteer naam projectdocent, zie naam docent in het hoofdstuk 

‘begeleiding’ in deze opdracht) 

 

Het verslag dien je in te leveren op de eerste dag van TMO lesweek 14 voor 

de reguliere toetsing.  

Mocht je bij de eerste poging nog geen voldoende scoren voor het verslag, dan kun 

je het verslag nog eenmaal in semester 1 verbeteren. 

 

Indien het je niet lukt om je verslag in te leveren op bovengenoemd 

inlevermoment, is er nog een laatste moment om je verslag in te leveren op 

de laatste dag van de herkansingsweek projecten (blok 1) in week 19.  

TMO adviseert dit te voorkomen. Als je dan namelijk geen voldoende scoort voor je 

verslag, kun je het verslag niet meer in semester 1 verbeteren. Het eerstvolgende 

inlevermoment is dan pas de laatste dag van de herkansingsweek projecten in het 

volgende semester. 

 

De inlevermomenten: 

 

inlevermoment Deadline publicatie cijfer 

reguliere 

toetsing 

1e dag projectweek 3, lesweek 14 1e dag lesweek 17 

herkansing 5e dag herkansingsweek projecten  toetsinzage  

 

 

Je ontvangt na publicatie van het cijfer een beoordeling via de mail van de 

projectdocent met feedback op de inhoud van verslag. Bij een onvoldoende moet je 

het verslag verbeteren en opnieuw inleveren uiterlijk op de laatste dag van de 

herkansingsperiode projecten.  
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Inleveren herkansingen: 

 

Als je het verslag inhoudelijk hebt verbeterd, lever je het als volgt in: 

 Je markeert de verbeterde alinea’s met geel. 

 Je levert het verslag opnieuw digitaal in op EFSO, maar selecteert i.p.v. ‘reguliere 

toets’ nu ‘herkansing’. 

 Je past de omschrijving aan naar: RW1-achternaam_voornaam_semester_her (of 

her2 bij een 2e herkansing). 

 

Houd je aan de bovenstaande regels voor het inleveren van het verslag, dit zorgt 

voor een vlotte beoordeling. 

 

 

7. Informatie studiegids 
 

Aanvullende informatie over dit vak kun je lezen in de studiegids op EFSO, onder het 

juiste semester. Hierin staan de volgende onderwerpen van dit vak beschreven: 

studiepunten, vakcluster, aanwezigheidsverplichting, voorwaarden, cijferbepaling, 

toetsing, herkansingsregeling, studiebelasting, doelstellingen, literatuur en de 

gedragsvaardigheden voor assessment. TMO verwacht dat je deze informatie over het 

vak bestudeerd hebt. 
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Bijlage 1 Bedrijfsgegevens 

 

WE Fashion 
Merel van Asch-van Klooster 

Reactorweg 101, 3542AD Utrecht 

030 2479211,  

Merel.van.asch@wefashion.com 

Merel.van.klooster@wefashion.com 

 

 

Cool Cat 
Susanne Versteeg, 06-11.530.374 

Hoofdveste 10, 3992 DG Houten 

susann.versteeg@coolcat.nl 

 

 

H&M 
Ruben Honig 

Korte Elisabethstr.6, 3511 JG Utrecht 

Ruben.honig@hm.com 

 

 

De Bijenkorf 
John van Diejen 

John.Diejenvan@deBijenkorf.nl 
 

 

Shoeby 
Svenja Roos 

Burgemeester Burgerslaan 40a, 5245 NH Rosmalen 

Postbus 12, 5240 AA Rosmalen 

Tel.     +31 (0)73 511 80 19 

Fax     +31 (0)73 511 30 78 

s.roos@shoeby.nl 

 

 

Piet Zoomers 
Annemiek Littooy 

06-43.855.169 

annemieklittooy@zoomers.nl  

 

 

Jeanscentre 
Mariska Vermeer 

Van Hennaertweg 6 

2952 Ca Alblasserdam 

Tel.  +31(0) 73 513 01 55 

mariska@jeanscentre.nl  
 

  

mailto:Merel.van.asch@wefashion.com
mailto:Merel.van.klooster@wefashion.com
mailto:Ruben.honig@hm.com
mailto:John.Diejenvan@deBijenkorf.nl
mailto:s.roos@shoeby.nl
mailto:annemieklittooy@zoomers.nl
mailto:mariska@jeanscentre.nl
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Cavallaro 
Sanne van Besouw 

Waarderveldweg 87 

2031 BK Haarlem 

Tel. +31(0) 23 542 02 13 

sanne@cavallaro.nl 

 

 

Engelen Schoenmode 
Berry Engelen 

06-51.369.918 

personeelszaken@spenm.nl  

 

 

Pelger 
Paul Bakker 

Hoogstraat 15 / Stadionweg 91-95 

2513 AR  Den Haag / 1077 SG Amsterdam 

070-3644908  

pelger@pelger.nl 

 

 

BeOne 

Alice de Jong 

0512- 511242 

alice@be-one.nl 

 

Lakeside 

Rianne Bolwijn 

De Limiet 19 

4131NR Vianen 

06-57.788.774 

r.bolwijn@lakeside.nl 

 

  

mailto:sanne@cavallaro.nl
https://mail.tmo.nl/owa/redir.aspx?C=s2SPcQXmz0aNgZvNFEFiHQQCil448dAIHnFYwMA0E9jgptrgvVrksy3BlAmcUGKf2g0uQpyQKP8.&URL=mailto%3apersoneelszaken%40spenm.nl
mailto:pelger@pelger.nl
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Bijlage 2 Format Feedbackformulier RW1 

 

RW1 Werkervaring 

 

Urenbelasting student voor dit project: 
Werkervaring  100 uur 

Uitvoering onderzoek + verslaggeving 28 uur 
 

 

Beoordeling voor: 

 
Werkervaringsverklaring:      V/O 

Taalcheck:        V/O 
 

Opdrachten Weging Eindcijfer 

Opdracht 1 De winkelomgeving  30% 
 

Opdracht 2 Visual Marketing  30% 
 

Opdracht 3 Fashion products en production  30% 
 

Presentatie/verzorging  10% 
 

Totaal Eindcijfer 100% 
 

 

 

Feedback opdracht 1: 

 
 

 
Feedback opdracht 2: 
 

 
 

Feedback opdracht 3: 
 

 
 
Feedback Presentatie: 

 

 


