Meer over TMO

Beste toekomstige student,
Tijdens de Open Dag heb je veel informatie gekregen. Misschien heb je
toch nog vragen of wil je extra informatie. In dit boekje proberen we al
je vragen te beantwoorden Als je na het lezen van dit boekje nog meer
wilt weten, neem dan contact met ons op via 0343-416480 of stuur
een e-mail naar voorlichting@tmo.nl.

N.B. De informatie in dit boekje is zorgvuldig samengesteld. Aan de
inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. Juli 2020
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TMO is een particuliere hogeschool en maakt onderdeel uit van de
stichting European Fashion Business School (EFBS). TMO heeft geen
winstoogmerk. Alle opbrengsten worden geïnvesteerd in de opleiding.
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, kent TMO Fashion
Business School een Raad van Toezicht en een Business Council. Hierin
hebben vertegenwoordigers uit de branche zitting. Daarnaast beschikt
TMO over een actieve studentenraad die meepraat en –denkt over het
onderwijs en relevante studentenzaken binnen TMO. De studentenraad
is tijdens de Open Dagen van TMO vertegenwoordigd voor meer
informatie.
Raad van Toezicht




Dhr. Meerman - directeur brancheorganisatie INretail
Dhr. Bekke - voorzitter ondernemersorganisatie Modint
Dhr. Hermans – oud-Minister van Onderwijs

Business Council
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Mevr. Cloosterman – algemeen directeur B32Groep
Dhr. Bons - directeur Van Haren
Dhr. Vinken – directeur FGHS
Dhr. Kooiman – managing director Miinto
Dhr. De Kock – directeur ACA
Dhr. Spoelder – directeur Euretco Fashion
Mevr. Brengman – Prof. Dr. universiteit Brussel
Dhr. Hanselman – directeur Modint

TMO Fashion Business School
TMO telt ongeveer 550 studenten. Door deze bescheiden omvang is er
persoonlijke aandacht en begeleiding voor studenten, die in een
prettige en veilige omgeving hun bacheloropleiding volgen. Daarnaast
is deze kleinschaligheid ook afgestemd op de beschikbare posities in de
branche, zodat de kans op een baan groot is.
Wordt op TMO alleen aandacht aan de kledingbranche besteed?
Fashion staat bij TMO voor de kleding-, jeans-, schoenen-, sport- en
woonmodebranche.
Wat is particulier onderwijs?
Scholen die particulier onderwijs aanbieden, ontvangen geen geld van
de overheid en de student betaalt geen collegegeld aan de overheid.
De volledige kosten van de opleiding worden door de student of de
ouder/verzorger aan het opleidingsinstituut betaald. Omdat TMO
Fashion Business School wél officieel erkend is, hebben studenten recht
op de financieringsmogelijkheden die DUO biedt.
Is TMO Fashion Business School officieel erkend als
hogeschool?
Ja, TMO Fashion Business School is een erkende hogeschool. De
erkenning houdt in dat onze hogeschool iedere 6 jaar wordt
gecontroleerd door de instantie die de kwaliteit van hbo-opleidingen
controleert. Deze controle heet ‘accreditatie’ (zie: www.nvao.net).
TMO voldoet aan de kwaliteitscriteria die de overheid aan hogescholen
stelt. In 2014 heeft TMO deze kwaliteitstoets met glans doorstaan.
TMO scoort op alle onderdelen goed.
Dat geldt zowel voor de inhoud en organisatie van de opleiding als de
samenwerking van TMO met de branche. Daarnaast mag TMO zich al
meerdere jaren op rij TOP-opleiding noemen.
Afgestudeerde TMO-ers passen goed in (commerciële)
managementfuncties binnen de branche. Het diploma is dus
gewaardeerd en erkend. Afgestudeerde TMO-ers krijgen de titel
‘Bachelor of Business Administration (BBA) in Fashion’.
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Hoe is de relatie met het bedrijfsleven?
Onze relatie met het bedrijfsleven is uniek. Het merendeel van onze
docenten is daaruit ook afkomstig. Het bedrijfsleven is ook
vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht en de Business Council.
TMO kan voor afstudeerbedrijven (afstudeerstage),
werkervaringsplaatsen, gastcolleges en excursies altijd een beroep
doen op bedrijven uit de branche.
Daarnaast werkt TMO ook voor projecten samen met het bedrijfsleven.
Zo komen studenten vanaf dag één met de branche in aanraking en
krijgen ze een goed beeld van het werkveld en de
beroepsmogelijkheden.
Zijn er na TMO Fashion Business School vervolgopleidingen
mogelijk?
Het is mogelijk om na je TMO-bacheloropleiding een masterstudie te
doen. Masteropleidingen kun je volgen op zowel reguliere als
particuliere universiteiten, in Nederland en in het buitenland.
Met een aantal particuliere aanbieders heeft TMO een
samenwerkingsverband. Voorbeelden hiervan zijn Tias Nimbas School
for Business and Society, Nyenrode University en Bradford University,
School of Management (UK).
Het onderwijsprogramma van TMO Fashion Business School sluit goed
aan bij de volgende hoofdgebieden:
* (international) Business/management
* (international) Marketing (communicatie)
* (international) Fashionmanagement
In de meeste gevallen laten universiteiten hbo-studenten toe tot premasterprogramma’s.
TMO-alumni hebben op verschillende universiteiten masteropleidingen
afgerond.
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Studenttevredenheid

7

Organisatie
Hoe ziet het lesprogramma er tijdens de propedeuse uit?
TMO Fashion Business School is een voltijdopleiding. Een semester in
de propedeuse bestaat uit tien lesweken, waarin je hoor- en
werkcolleges bijwoont, vier projectweken en twee tentamenperiodes.
Hoor-, werkcolleges en projecten vinden dagelijks plaats van maandag
tot en met vrijdag. Voor je studie op TMO moet je fulltime beschikbaar
zijn. Het lesrooster op TMO verandert wekelijks. Het 1e lesuur begint
om 8.45 uur en het laatste lesuur eindigt om 17.30 uur. Het zal niet
vaak voorkomen dat je een hele dag les hebt, want het aantal
ingeroosterde lesuren per week is gemiddeld 24 en deze worden
verspreid over meerdere dagen.
Voor vakken die voorbereiden op projecten en waar vaardigheden
worden getraind, geldt een aanwezigheidsplicht.
Op maandag starten de lessen vanaf 9.45 uur, op donderdag en
vrijdag roosteren we na 15.30 uur in principe geen lessen in, om je
gelegenheid te geven retailwerkervaring op te doen in de in de
fashionbranche.
Echter, soms zijn we genoodzaakt deze uren toch te benutten voor
onderwijsactiviteiten. Bijspijkervakken bijvoorbeeld worden meestal
juist wel op de donderdag- en vrijdagmiddag na 15.30 uur
ingeroosterd.
De opleiding bestaat uit zeven semesters. Hoe lang is een
semester?
Een semester duurt een half jaar. De totale opleiding duurt 3,5 jaar. Na
elk even semester wordt op basis van je behaalde studiepunten
vastgesteld of je over kunt naar het volgende semester. Hiervoor zijn
overgangsnormen bepaald, zodat opgelopen achterstanden zo snel
mogelijk weggewerkt kunnen worden. Heb je te weinig studiepunten
behaald, dan bespreek je jouw situatie en mogelijkheden altijd met een
studieadviseur. Heb je na een oneven semester achterstand opgelopen,
dan volgt ook een gesprek met een studieadviseur om te bepalen wat
voor jou het beste is. In semester 1 moet je minimaal 10 van de 30
studiepunten halen. Indien je dit aantal niet haalt, kun je je studie aan
TMO helaas niet voortzetten. In totaal mag je 6,5 jaar over de
opleiding doen.
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Hoe groot zijn de klassen?
Per semester worden studenten ingedeeld in klassen van maximaal 24
studenten per klas. Bij tussentijdse wijziging van studentenaantallen
(zij-instroom, doublure, uitval) behoudt TMO zich het recht voor
klassen op te splitsen of samen te voegen.

Onderwijs
Voor welke beroepen leidt TMO Fashion Business School op?
TMO is een brede managementopleiding. Daardoor komen studenten in
heel verschillende functies in de verschillende branches terecht.
Het onderwijs is gericht op wat je moet weten en kunnen om goed te
kunnen functioneren in commerciële managementfuncties in de
modebranche, maar ook daarbuiten. TMO’ers komen in functies terecht
als inkoper, account-, verkoop- retail-, productmanager,
(e-)marketeer, merchandiser, retail (concept)manager en zelfstandig
ondernemer. De combinatie van modekennis en een commerciële
managementinstelling geeft je een ruime keuze aan
beroepsmogelijkheden.
In welke taal worden de lessen gegeven?
De meeste lessen worden in het Nederlands gegeven. Als vreemde taal
volgen alle studenten Engels, waarbij veel nadruk ligt op woordenschat
uit de modebranche. Sommige boeken en opdrachten zijn in het
Engels.
Welke onderwijsboeken gebruiken studenten?
Studenten maken deels gebruik van standaard lesboeken en deels van
lesmateriaal dat door TMO is ontwikkeld.
De modebranche is een dynamische branche en stelt specifieke eisen
aan de kennis die nodig is om in de branche te kunnen werken.
Daarom wordt voor een aantal vakken door TMO zelf, in samenwerking
met deskundigen, lesmateriaal ontwikkeld.
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Dit geldt voor onder andere financieel management, fashion & trends,
visual marketing, productie en internationale handel. Studenten werken
hierdoor met uniek en actueel lesmateriaal.
Hoe kom ik in bezit van het lesmateriaal?
Bij de start van ieder schooljaar, of van de lessen, ontvangen de
studenten het lesmateriaal. Het lesmateriaal omvat alle benodigde
boeken. De kosten van het lesmateriaal zijn in het collegegeld
opgenomen. We gaan ervan uit dat studenten zelf kunnen beschikken
over:




woordenboeken (Nederlands, EN/NL en NL/EN)
actuele modetijdschriften (bij voorkeur geen abonnement)
tekenbenodigdheden, zoals fineliners en een geometrische
driehoek.

Hoe verloopt de communicatie met studenten?
TMO hecht veel waarde aan persoonlijk contact. Docenten en tutoren
communiceren dan ook direct met de studenten. Middels het intranet
(Efso) en de digitale nieuwsbrief (Nieuws!) worden onder andere
algemene mededelingen gedaan en is ook het lesrooster zichtbaar.
Het onderwijsmanagement van TMO organiseert twee keer per jaar
klassenrondes om te horen hoe de studie ervaren wordt en of er
mogelijke verbeterpunten zijn.
Daarnaast is er regelmatig overleg met de Studentenraad die bestaat
uit vertegenwoordigers uit alle semesters.
Waarom vindt de stage in semester 7 plaats?
In de propedeuse doen studenten al veel werkervaring op in de
fashionretail (meer informatie hierover kun je lezen in het hoofdstuk
‘Werkervaring’ op pagina 24.
Pas als de studenten voldoende geschoold zijn, vinden we de tijd rijp
om ze op stage te laten gaan. Dit gebeurt in semester 7, wanneer je
gaat werken aan een stageportfolio. Het stageportfolio is een integrale
leeractiviteit waarbij je werkervaring opdoet (stage loopt) én op hboeindniveau een afstudeerproject doet in en voor een bedrijf.
Daarnaast maak je, door in het bedrijf mee te werken, kennis met de
verschillende facetten van een modebedrijf en kun je de geleerde
kennis in de praktijk brengen. Je laat dus zien dat je op hbo-bachelorniveau kunt denken én werken. De modebranche is zeer tevreden over
de kwaliteiten van onze studenten. Dat blijkt uit het feit dat veel
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bedrijven afstudeer-stageplaatsen en vacatures aanbieden. Ze weten
dat onze studenten over de juiste werkhouding en kennis beschikken.
Een groot deel van onze studenten wordt na de afstudeerstage zelfs
gevraagd in het bedrijf te komen werken. De aansluiting met praktijk is
dus erg goed en door de stage aan het einde van de opleiding plaats te
laten vinden, wordt de kans op een baan bevorderd.
Waar lopen studenten hun afstudeerstage?
Steeds meer studenten lopen stage in het buitenland. Bijvoorbeeld in
Duitsland of België, maar er zijn ook studenten die in het Verre Oosten,
Australië of in de Verenigde Staten stage lopen. TMO stimuleert
studenten hun afstudeerstage in het buitenland te doen.
Hoeveel studenten stoppen in het eerste jaar met hun studie?
De uitval op TMO is erg laag. TMO Fashion Business School heeft 12%
uitval, terwijl de uitval op vergelijkbare hogescholen tussen de 30-42%
ligt. Door onze vormen van begeleiding proberen we de uitval nog
verder te beperken.
Hoe groot is de studiebelasting?
De studiebelasting is samengesteld aan de hand van studielasturen.
Voor elk vak of project krijg je studiepunten. Elk studiepunt staat voor
een belasting van 28 uur. De opleiding is zo opgebouwd dat een week
ongeveer 40 belastingsuren heeft.
Wordt bij TMO het ECTS toegepast?
Omdat TMO een geaccrediteerde opleiding is, zijn onze studiepunten
(totaal 240) gelijk aan de ECTS-punten van een volwaardige 4-jarige
hbo-opleiding. Het Europees Studiepuntensysteem (Engels: European
Credit Transfer System, afgekort: ECTS) kent studiepunten toe aan
onderdelen van een studie of opleiding.
Welke spullen moet ik aanschaffen voor de opleiding?
Naast wellicht de standaard kantoorbenodigdheden (schrijfblokken,
pennen etc.) is een eigen computer/laptop handig. Het is niet verplicht
want we hebben computers die je op de locatie in Doorn kunt
gebruiken. Ga je er een aanschaffen, let dan op het volgende:
1. De computers bij TMO in Doorn gebruiken Microsoft Office. Het is
handig om een computer aan te schaffen die daarmee goed kan
werken. Mac-computers hebben wel Office compatible software,
maar deze werken toch vaak net even anders en zijn daarom
wellicht minder handig.
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2. Specificaties voor laptops: Processor van i5 of hoger met een SSD
opslag van minimum 128 GB en geheugen van minimum 4Gb.
3. Software: Microsoft office 2016 (tijdens je studietijd kan je dit
gratis krijgen van TMO)
4. Internet browser die compatible is met onze eigen Sharepoint 2016
internetwebsite: Microsoft Edge, Internet Explorer 11, of de meest
actuele versie van: Google Chrome, Mozilla Firefox of Apple Safari.
Lagere versies leveren problemen op.
Hoe zijn vakanties geregeld en hoe hoog is de werkdruk?
De studie duurt 3,5 jaar. Je studeert dus een half jaar eerder af dan op
een reguliere hbo-opleiding. Om dat halve jaar terug te winnen, vragen
we veel inzet van de studenten tijdens de les- en projectweken. De
opleiding is zo opgebouwd dat in de propedeuse de studielast gelijk is
aan de studielast in het bekostigde hbo. Studenten kunnen dan nog
wennen aan de nieuwe woon- en leeromgeving en aan hun
medestudenten. Daarna wordt de studielast zwaarder.
De zomervakantieperiode is relatief kort (4 weken). In de herfst-,
kerst-, voorjaars- en meivakantie moet soms al wat voorbereiding op
een opdracht of tentamen gedaan worden. TMO volgt zoveel mogelijk
de vakantieperioden van Midden-Nederland. De voorjaarsvakantie op
TMO wijkt echter af van de landelijke voorjaarsvakantie. In de TMOjaarkalender zijn alle vakanties opgenomen. Tijdens de
afstudeerstageperiode werk je gedurende een volledig half jaar door en
heb je geen schoolvakanties.

Begeleiding
Hoe word ik op TMO begeleid?
Elke klas heeft een tutor. Een tutor is een TMO-docent, die een extra
begeleidende rol heeft. De tutor begeleidt de student gedurende het
grootste deel van de opleiding.
Tijdens de introductieperiode Comin’ to Fashion, maak je al uitgebreid
kennis met je tutor. De tutor is degene die je begeleidt bij het vak
personal en professional development (PD) en met wie je 1 à 2 keer
per semester een gesprek voert over je persoonlijke ontwikkeling op
TMO. Ook bespreekt de tutor je ‘personal story’ en het portfolio dat je
elk semester moet maken.
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Studieadvisering
Tijdens de gesprekken met de tutor komt ook de algemene voortgang
van je studie aan de orde. Heb je studieproblemen, bijvoorbeeld omdat
je moeite hebt met plannen of omdat je een tijdje ziek bent geweest,
dan kan de tutor je doorverwijzen naar één van onze studieadviseurs.
Maar je kunt ook altijd zelf contact opnemen met deze studieadviseurs
(studieadvies@tmo.nl). Studenten die na de herkansingen niet voldoen
aan de overgangsnorm of erg achterblijven, worden altijd opgeroepen
voor een gesprek met een studieadviseur.
Soms komen in de gesprekken met de tutor en/of studieadviseur
persoonlijke problemen ter sprake. Het is belangrijk dat je weet dat
een tutor/studieadviseur wel een gesprekspartner is, maar geen
hulpverlener. Bij medische en/of psychologische problemen zal de
tutor/studieadviseur je daarom, indien gewenst, doorverwijzen naar
een externe instantie (bijvoorbeeld je huisarts of een psycholoog).
TMO biedt een veilige studeer- en werkomgeving. Toch kun je te
maken krijgen met situaties, waarbij sprake is van ongewenst gedrag
(bijvoorbeeld pesten of (seksuele) intimidatie). In zulke gevallen kun je
voor informatie, overleg en advies terecht bij je tutor en/of onze
onafhankelijke vertrouwenspersoon.
De contactgegevens van onze studieadviseurs en de
vertrouwenspersoon vinden studenten op ons intranet (Efso), onder de
button Studiebegeleiding.
Heeft TMO contact met ouders?
TMO hecht veel waarde aan goed contact met haar studenten. De
communicatie richt zich dan ook vooral op de student. Uiteraard vinden
we het wel belangrijk dat ouders op de hoogte blijven van algemene
ontwikkelingen op TMO.
TMO doet er veel aan om de privacy van de studenten te waarborgen
(Wet Bescherming Persoonsgegevens). TMO verstrekt daarom aan
ouders van studenten in principe geen informatie. Dit betekent dat
TMO ouders niet zal inlichten over bijvoorbeeld de studieresultaten
en/of het gedrag van hun kind. Uiteraard grijpt TMO wel in, als zich
situaties voordoen die daar om vragen. Studenten kunnen hun
studieresultaten via het intranet raadplegen. Ouders kunnen dus op
ieder moment deze informatie bij hun kind opvragen.
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TMO vindt het wel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de studie.
Dit belang wordt ook ondersteund door de Onderwijsraad. Uit
onderzoeken blijkt namelijk dat betrokkenheid van ouders een positief
effect heeft op de studieresultaten van hun kind, zelfs op hbo-niveau.
Wij raden ouders dan ook aan om regelmatig te informeren naar
bijvoorbeeld het rooster, de studievoortgang en het sociale leven.

Financiën
Ongeveer 60% van de studenten op TMO financiert de studie zelf. Via
DUO is financiering van de totale studiekosten mogelijk. Bij ‘Studiefinanciering’ vind je hierover uitleg.
Wat kost de opleiding?
Schooljaar vanaf augustus 2019
Inschrijfgeld (eenmalig)
Collegegelden per semester (half jaar)
(De studie duurt 3,5 jaar, verdeeld over 7 semesters)
Kosten gespreide betaling per semester
Indien er betaald wordt in 4 termijnen:

Prijs
€

195

€ 5.560
(excl.
indexatie)

€

32

De studiekosten zijn inclusief lesmateriaal, tentamens, reguliere
herkansingen, door TMO verplichte excursies en het normale gebruik
van printers en kopieerapparaten. Het semestergeld wordt jaarlijks
aangepast rekening houdend met de prijsinflatie. De exacte
prijscorrectie wordt voorafgaand aan het nieuwe studiejaar vastgesteld
en gecommuniceerd.
Worden reiskosten vergoed?
Binnenlandse reiskosten (ook voor excursies) zijn voor rekening van de
student. Studenten gebruiken hiervoor de OV-jaarkaart. In enkele
gevallen organiseert TMO busvervoer. Collectieve buitenlandse
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reiskosten zijn, bij de verplichte excursies, bij het collegegeld
inbegrepen.
Zijn er extra kosten?
Ja, maar die kosten zijn beperkt en heb je deels zelf in de hand. Je
kunt denken aan kosten voor tijdschriften en reiskosten op dagen dat
de OV-jaarkaart niet geldig is.
Voor het bijspijkerprogramma (zie pagina 20) worden kosten in
rekening gebracht.
Wanneer en hoe betaal ik studiekosten aan TMO?
Je kunt op twee manieren betalen:


Betaling eens per semester, bij aanvang van het betreffende
semester. De betalingstermijn is 14 dagen.



Via automatische incasso in 4 gelijke termijnen per semester.
De student tekent een overeenkomst voor een machtiging.
Incasso’s vinden plaats in de maanden september, oktober,
november en december voor het najaarssemester en in maart,
april, mei en juni voor het voorjaarssemester. In de maanden
januari/februari en juli/augustus wordt niet geïncasseerd, tenzij
eerdere incasso’s niet hebben kunnen plaatsvinden.



De kosten voor de automatische betaling bedragen € 32,- per
semester. Afschrijving geschiedt rond de 25e van de maand.

Wat gebeurt er als ik blijf zitten?
Voor alle studenten geldt dat ze een studieovereenkomst sluiten met
TMO. Als een student een semester overdoet, wordt er een aanvullend
contract afgesloten. Daarin wordt opgenomen dat de totale studie een
semester langer duurt. Er geldt in dit geval een aangepast tarief voor
het collegegeld.
Wat gebeurt er als ik stop met de opleiding?
Bij het voortijdig beëindigen van de opleiding wordt het lopende
semester, ook als je in termijnen betaalt, in rekening gebracht.
Kan ik belasting terugvragen over de studiekosten van TMO
Fashion Business School?
Met de wijziging van het studiefinancieringsstelsel per studiejaar 20152016 is voor studenten de mogelijkheid vervallen om studiekosten als
aftrekpost op te voeren bij de belastingaangifte. Studenten ouder dan
15

18 jaar die aanspraak maken op studiefinanciering, kunnen vanaf dat
moment geen gebruik meer maken van de fiscale regeling aftrek
studiekosten.

Studiefinanciering
TMO Fashion Business School is een erkende hogeschool (hbo
bacheloropleiding). Als je een erkende opleiding in het hoger
beroepsonderwijs of aan een universiteit volgt, kun je gebruik maken
van de middelen die DUO biedt om een opleiding te financieren.
Daarnaast heb je ook recht op een studenten OV-chipkaart.
Studeren aan TMO kun je volledig bekostigen met studiefinanciering
van DUO.
Leenstelsel
Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen:
lening, studentenreisproduct (OV-chipkaart), aanvullende beurs en
collegegeldkrediet.
Per 1 september 2015 geldt voor hbo-studenten een nieuw stelsel van
studiefinanciering. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je
levensonderhoud en collegegeld. Het rentepercentage wordt steeds
voor 5 jaar vastgesteld. Dit is de rentevaste periode.
Het jaar waarin je voor het laatst geld of een studentenreisproduct
kreeg, bepaalt het rentepercentage.
Vanaf 1 januari 2019 geldt het rentepercentage van 0%. Je bepaalt zelf
hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.
Lening (inclusief eventuele aanvullende beurs)
Je studiefinanciering is een lening die je na je studie moet
terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs
kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen,
gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma,
dan moet je alles terugbetalen. Dit geldt niet voor de aanvullende
beurs in de eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd
houden.
Let op: DUO hanteert voor de studiefinanciering een landelijke
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diplomatermijn van 10 jaar. TMO hanteert voor het behalen van je
diploma een andere termijn: je hebt bij TMO maximaal 6,5 jaar de tijd
om je diploma BBA in Fashion te halen
Instellingcollegegeldkrediet (lening)
Voor TMO-studenten bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het
instellingcollegegeldkrediet dat maximaal 5x het bedrag aan collegegeldkrediet bedraagt. Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je
daarom meer lenen: tot max. € 892,65 per maand (€ 178,53 x 5). Je
kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet
betalen, instellingscollegegeldkrediet moet worden besteed aan je
studie.
Aanvullende beurs
DUO kijkt bij het uitgeven van een aanvullende beurs naar het inkomen
van jouw ouders over de laatste 2 jaar.
Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen
beïnvloedt de hoogte van je aanvullende beurs. Vanaf januari 2019 is
de aanvullende beurs maximaal € 403,17 per maand. Heb je geen of
minder recht op een aanvullende beurs dan mag de student het bedrag
van de aanvullende beurs lenen.
Aflossen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering
Heb je een lening onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering? Dan
krijg je 35 jaar de tijd om de studieschuld af te lossen.
Wie komt in aanmerking voor studiefinanciering?
Iedereen die begint met een hbo- of universitaire opleiding én jonger is
dan 30 jaar kan studiefinanciering krijgen. Bovendien moet je
Nederlander zijn of bepaalde verblijfsdocumenten hebben. Doe je hbo
of universiteit, dan gaat studiefinanciering direct in als je begint met
studeren. Ook als je nog geen 18 bent.
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Totaal te lenen bedrag per maand bij DUO van augustus tot en
met december 2020
Lening

€ 897,56

Instellingscollegegeldkrediet
€ 178,53 x 5

€ 892,65

Maximaal te lenen per maand

€ 1.790,31

1 jaar studiekosten TMO
€ 5.560,- x 2

1 jaar studiefinanciering via DUO
maximaal € 1.790,31 x 12

€ 11.120,(excl. indexatie)

€ 21.483,72

Bijverdienen
Naast de studiefinanciering in het nieuwe leenstelsel mag je als hbostudent onbeperkt bijverdienen.
Hoe kun je studiefinanciering aanvragen?
De studiefinanciering kan worden aangevraagd via de internetsite van
DUO.
In het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) is TMO
te vinden met de volgende gegevens:
Isat:
34665
Schoolcode
10110000 TMO
BRIN-Code
24LY
Moet ik me aanmelden via Studielink?
Voor een particuliere opleiding kun je je niet via Studielink aanmelden,
maar schrijf je je rechtstreeks in bij de onderwijsinstelling.
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Extra inkomsten
Werken naast de studie
TMO stimuleert studenten om naast hun studie te werken, bij voorkeur
in de (woon)mode-, schoenen- of sportbranche, om zo ervaring op te
doen. In de propedeuse is het opdoen van werkervaring (zie pagina 24)
in de fashion retail zelfs onderdeel van het curriculum.
Een weekendbaan is, qua tijdsdruk, meestal goed te combineren met
de studie. Op deze manier kun je extra bijverdienen.
Werken voor het TMO-promotieteam
Een andere manier om wat bij te verdienen is door je op te geven voor
het TMO-promotieteam. Het promotieteam geeft, onder begeleiding,
voorlichting op beurzen, scholen en open dagen.
Daarnaast heeft TMO een social team dat zich bezighoudt met social
media (Instagram en vlogs). Je verdient € 9,50 per uur en kunt je
opgeven voor de verschillende activiteiten, afgestemd op jouw agenda.
Bijles geven
Als je wat verder in de opleiding bent en je heel goed blijkt te zijn in
bepaalde vakken, kun je ook bijles geven aan medestudenten uit
lagere semesters. Als richtprijs voor deze bijlessen stelt TMO € 12,50
per uur voor. De definitieve afspraak hierover maak je met de student
zelf en kan hier van afwijken.
Nog vragen?
Indien jij of je ouders nog aanvullende vragen hebben, over
bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden, neem dan contact op via
voorlichting@tmo.nl of maak een afspraak voor een persoonlijk
gesprek.
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Fiscaal
Sinds de wijziging van het studiefinancieringsstelsel per studiejaar
2015-2016, is voor studenten de mogelijkheid komen te vervallen om
studiekosten als aftrekpost op te voeren bij de belastingaangifte.
Studenten ouder dan achttien jaar die aanspraak maken op
studiefinanciering, kunnen vanaf dat moment geen gebruik meer
maken van de fiscale regeling aftrek studiekosten. Deze wijziging geldt
zowel voor studenten die nog onder het oude studiefinancieringsstelsel
vallen als zij die per september 2015 onder het nieuwe stelsel vallen.
Ouders die hun studerende zoon/dochter financieel bijstaan door
zijn/haar studierekeningen te betalen, kunnen deze financiële bijdrage
niet opvoeren als aftrekpost “levensonderhoud kinderen jonger dan 30
jaar”. Deze aftrekpost vervalt wanneer er sprake is van recht op
studiefinanciering of kinderbijslag. Ouders die hun zoon/dochter
financieel willen bijstaan in de studiekosten kunnen dit fiscaal gezien
beter doen door gebruik te maken van de vrijstellingen die gelden voor
schenkingen van ouders aan kinderen.
Jaarlijks mogen ouders een belastingvrij bedrag aan hun kind schenken
(€ 5.515,- in 2020). Daarnaast mogen ouders eenmalig (in plaats van
de eerder genoemde € 5.515,-) een ruimer bedrag aan hun kind
schenken (€ 26.457,- in 2020) wanneer het kind zich in de
leeftijdscategorie van 18 tot 40 jaar bevindt.
Zie ook: http://www.belastingdienst.nl/particulier/schenken/.
Eventueel kunnen ouders ook een lening (met terugbetalingsverplichting) aan hun zoon/dochter verstrekken voor de financiering
van de studiekosten.
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Inschrijving
Start opleiding
We starten in de laatste week van augustus met het
introductieprogramma Comin’ to Fashion. Stroom je in februari in, dan
starten wij in de 3e week van die maand.
Hoe en wanneer moet ik mij inschrijven?
Je kunt je gedurende het hele jaar inschrijven. Stuur het volledig
ingevulde inschrijfformulier naar TMO. We bevestigen je inschrijving
schriftelijk, waarbij je ook een factuur voor het inschrijfgeld ontvangt.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 195,Als er meer inschrijvingen zijn dan het aantal beschikbare
studieplaatsen, wordt aan eerdere inschrijvingen voorrang verleend
boven latere inschrijvingen. Bij het bereiken van het maximaal aantal
inschrijvingen hanteert TMO een wachtlijst. Slechts wanneer je niet kan
worden geplaatst vanuit de wachtlijst, wordt het inschrijfgeld
gecrediteerd.
Wanneer is mijn inschrijving definitief?
Een inschrijving van een student bij TMO dient te worden opgevat
als een uitnodiging aan TMO om een studieovereenkomst aan te
bieden. Zodra het ingevulde inschrijfformulier door ons is
verwerkt, is de inschrijving definitief. Daarmee wordt ook de
betalingsverplichting van het inschrijfgeld aangegaan.
Wat houdt de informatieochtend in?
Na je inschrijving nodigen we je uit voor een informatieochtend.
Tijdens de informatieochtend maak je niveautoetsen Engels
(grammatica en woordenschat), Nederlands (spelling en formuleren) en
Rekenen. Verder ontvang je alle informatie die nodig is om aan de
studie te kunnen beginnen. Je ontvangt dan ook al informatie over het
project ‘Retail work experience’ in semester 1 (RW1), waarin je onder
andere de opdracht krijgt om werkervaring op te doen (zie pagina 24.
Op basis van de uitslag van de toetsen wordt bepaald of de lessen van
het bijspijkerprogramma voor jou verplicht zijn of worden geadviseerd
(zie pagina 22).
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Voor wie is de 21+ toelatingstoets bedoeld?
Deze toets is bedoeld voor studenten die bij de start van de opleiding
21 jaar of ouder zijn en de door TMO gevraagde vooropleiding missen.
De 21+-toelatingstoets maak je op een informatieochtend en leidt tot
een bindend studieadvies.

Bijspijkerprogramma
TMO is een hogeschool en je start dan ook met de aangeboden vakken
op hbo-startniveau. Tijdens een informatieochtend, waarvoor je wordt
uitgenodigd, stellen we vast of je voor de verschillende basisvakken op
TMO over voldoende kennis beschikt. Dit doen we aan de hand van
enkele toetsen die je gaat maken. Uit de toetsen Nederlands (spelling
en formuleren), Engels (grammatica) en Rekenen kan blijken, dat je
mogelijk moeite ondervindt met een aantal vakken op TMO. In dat
geval krijg je na de informatieochtend het advies om jouw kennis en
vaardigheden bij te spijkeren. Het is mogelijk, en soms zelfs verplicht,
om hiervoor een bijspijkerprogramma bij TMO te volgen.
Wat is de inhoud van het bijspijkerprogramma?
Het bijspijkerprogramma dat TMO voor nieuwe studenten aanbiedt,
bestaat uit drie vakken:
o

Engels (IC1-Engels lesblok 1): herhaling basisgrammatica binnen
IC1-Engels;

o

Rekenen (FM0 lesblok 1): ondersteuning rekenvaardigheden bij het
vak Financial management (FM);

o

Nederlands/Business communication:


BC1-schriftelijk (lesblok 1): herhaling spelling en formuleren
binnen BC1-schriftelijk;



BC0-spelling en formuleren (lesblok 2): extra lessen voor
studenten die na lesblok 1 nog wat meer ondersteuning nodig
hebben op het gebied van spelling en formuleren.

Een bijspijkervak bestaat uit een reeks lessen jou ondersteunt bij een
aantal vakken uit het reguliere onderwijsprogramma van TMO.
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Wanneer moet ik een bijspijkerprogramma volgen?
Op basis van door TMO Fashion Business School ontwikkelde toetsen,
wordt bepaald of je de verplichting of het advies krijgt één of meerdere
vakken van het bijspijkerprogramma te volgen.
De bijspijkerlessen voor Engels zijn geïntegreerd in de reguliere lessen
van IC1-Engels (lesweek 1 t/m 5). De lessen zijn verplicht voor
iedereen die een onvoldoende scoort op de entreetoets Engels. Er zijn
aan deze lessen geen kosten verbonden en je wordt automatisch
ingeschreven voor dit bijspijkerprogramma.
De bijspijkerlessen voor Nederlands zijn voor het grootste deel
geïntegreerd in de reguliere lessen van BC1-schriftelijk (lesweek 1 t/m
5). De lessen zijn verplicht voor iedereen die een onvoldoende scoort
op de entreetoets Nederlands. Er zijn aan deze lessen geen kosten
verbonden en je wordt automatisch ingeschreven voor dit
bijspijkerprogramma.
Voor rekenen (FM0), maar ook nog voor Nederlands (extra lessen BC0spelling en formuleren in lesblok 2) worden de lessen apart van de
vakken BC1 en FM1 aangeboden. Ze komen ook als apart vak in het
rooster te staan en er zijn ook extra kosten verbonden aan het volgen
van deze bijspijkervakken (zie tabel hierna). Inschrijving vindt plaats
tijdens de opleiding, hierover word je in de eerste lesweek nader
geïnformeerd.
Wat kost het volgen van het bijspijkerprogramma?
De kosten voor de verschillende vakken van het bijspijkerprogramma
dat je bij TMO kunt volgen, zijn terug te vinden op www.tmo.nl.
Informatie over het bijspijkerprogramma staat op de website onder:
https://www.tmo.nl/tmo-fashion-business-school/bijspijkerprogramma
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Werkervaring
Waarom moet ik werkervaring opdoen in een modewinkel?
Een onderdeel van de Retail work experience (RW1 en RW2) in
semester 1 en 2 is het opdoen van minimaal 100 uur werkervaring per
semester op de winkelwerkvloer in de modebranche. Ook maak je
opdrachten die zijn gericht op de winkel en de winkelomgeving.
Werken op de winkelvloer is belangrijk om inzicht te krijgen in de
dagelijkse gang van zaken in een winkel in de modebranche. Je komt
direct met klanten 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.
Meer informatie over de opdrachten van RW1 en de benodigde
werkervaring krijg je tijdens de informatieochtend en in de week van
de introductie.
In de studiegids van semester 1 en 2 zijn de leerplannen RW1 en RW2
opgenomen waarin je kunt lezen aan welke voorwaarden je moet
voldoen om de studiepunten voor dit project te krijgen.
Wanneer moet ik de werkervaring opdoen?
Gedurende semester 1 en 2 werk je naast de studie in een fashion
retailbedrijf. Dat kan bijvoorbeeld op donderdag en/of vrijdagavond en
in het weekend. In het reguliere rooster wordt rekening gehouden met
de koopavonden.
Daarnaast mag je, als je dat prettiger vindt, in vakantieperiodes ook
een aantal weken aan één stuk werken.
Bemiddelt TMO bij het regelen van werkervaring?
De werkervaring is het best te vergelijken met het hebben van een
bijbaantje in een modewinkel.
Je maakt een start met het opbouwen van werkervaring voor jouw CV.
Het bedrijf en de baan regel je zelf.
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De afspraken over werk en betaling worden gemaakt tussen het bedrijf
en jou. Omdat werkervaring meetelt voor het curriculum, vragen we
van het bedrijf aan het eind van semester 1 en aan het eind van
semester 2 een werkgeversverklaring te ondertekenen waarin wordt
bevestigd dat je 100 uur hebt gewerkt. In de regel lukt het studenten
prima om dat baantje zelf te vinden. Er is op TMO een coördinator
aanwezig die studenten indien noodzakelijk in dat zoekproces kan
begeleiden.
Ik heb al een tijdje gewerkt. Levert mijn werkervaring
studiepunten op?
Alleen de periode een half jaar voorafgaand aan de start van de
opleiding mag meegenomen worden als werkervaring voor het
Retailproject in semester 1. Nadat je de bijbehorende opdrachten met
een voldoende hebt afgerond en de werkgeversverklaring hebt
ingeleverd, worden de studiepunten voor dit project toegekend. Je kunt
dus bijvoorbeeld in de zomervakantie je werk-ervaring al opdoen, maar
ook tijdens je studie is een bijbaan in de winkel goed te combineren
met de opleiding. Je kunt theorie en praktijk dan gelijk combineren.
Tevens is ieder uur werkervaring dat je opdoet belangrijk voor jouw
tijd na TMO.
DRSSD
Geef je fashioncarrière een kick-start met DRSSD!
De E-learning DRSSD Fashion Basics van Detex Opleidingen is dé tool
om jezelf voor te bereiden op de Retail work experience. In deze
digitale leeromgeving leer je de basiskennis over consumenten,
producten en advisering. In korte tijd leer je alle belangrijke fashion
basics.
Je leert door middel van een interactieve ‘real life’ leeromgeving die
gebruik maakt van magazines (hoofdstukken) met theorie en leuke
filmpjes. DRSSD is een officieel branche-erkende en door Detex
Opleidingen gecertificeerde e-learning voor de fashionretail.
Vanaf 1 januari 2019 ontvang je na betaling van het inschrijfgeld een
inlogcode voor DRSSD.
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Vrijstellingen
Kan ik op TMO vrijstellingen krijgen?
Alle vakken staan in het teken van de modebranche. Er is daarom
zelden overlap met vakken van andere opleidingen. Wanneer je het
Detex-diploma Mode-adviseur hebt behaald, kun je vrijstelling krijgen
voor de module modeadviseur van het vak Fashion products &
production in semester 1. Neem wel een kopie van je Detex-diploma
mee naar de informatieochtend.
Ook als je bijvoorbeeld certificaten voor Engels hebt behaald (zoals
Cambridge), kun je wellicht vrijstelling krijgen voor het vak IC1-Engels
in ons eerste semester. Neem dus altijd kopieën van je eerder
behaalde certificaten mee naar de informatieochtend.
Heb je al vakken, uitgedrukt in studiepunten (ECTS), op een andere
erkende opleiding behaald en vermoed je dat bepaalde vakken
overlappen? Dan kun je, voor je bij TMO start, ‘bewijsmateriaal’
aanleveren via info@tmo.nl of tijdens de informatieochtend: minimaal
een gewaarmerkte cijferlijst van de vakken die je hebt gevolgd, de
studiepunten die je hebt behaald en de uitgebreide leerplannen,
inclusief literatuurlijst, van de betreffende vakken. Deze informatie
vergelijken we met het curriculum van TMO. Alleen als het betreffende
vak qua inhoud (bijna) volledig overeenkomt met een vak uit de
propedeuse van TMO, kun je vrijstelling krijgen voor dat vak.
Soms is er wel overlap, maar overlapt slechts een deel van het vak.
Dan krijg je geen vrijstelling. Het kan zijn dat je de stof dan al voor
een deel beheerst, maar zie dat als een voordeel: je zult minder moeite
hebben met het vak en de (deel)tentamens en je kunt meer energie
steken in andere vakken.
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Huisvesting
Wat zijn de mogelijkheden van wonen in Doorn?
Van de studenten woont meer dan 60% op kamers in Doorn of
omgeving. Mogelijkheden zijn een kamer in een studentenhuis, in een
appartement of bij een hospita.
Niet alle studenten wonen in Doorn, ook in Utrecht, Zeist, Leersum,
Langbroek en Driebergen zijn kamermogelijkheden. De prijzen van de
kamers variëren. Je moet rekenen op gemiddeld € 350,- per maand.
Op TMO zijn na inschrijving kamerlijsten verkrijgbaar. Die kun je
opvragen via het secretariaat. E-mail: info@tmo.nl. Er is ook een
aparte Facebook-pagina: Kamers in Doorn.
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TMO Fashion Business School
Postbus 183
3940 AD Doorn
Driebergsestraatweg 11
3941 ZW Doorn
telefoon: 0343 41 64 80
mobiel: 06 38 08 04 20

Voor aanvullende informatie:
voorlichting@tmo.nl
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