
Beste nieuwe student(e),  
  
Je bent van harte welkom op deze kennismakingsbijeenkomst.  
Als voorbereiding op deze bijeenkomst vragen we je een portfolio samen. Maak er een leuk boekje 
van met een afmeting op A4-formaat.  
  
  
Wat zit er in jouw portfolio?  
  

1. Titelblad met:   
een foto van jezelf,   
jouw naam, adres en woonplaats,   
jouw mobiele telefoonnummer en e-mail adres.  
  
2. Motivatiebrief (uitleg hieronder)  
  

3. Laatste rapport van je huidige opleiding of een diploma en cijferlijst van je 
laatst behaalde opleiding.  
  

4. Indien van toepassing een verklaring voor dyslexie, dyscalculie of een andere 
medische verklaring.  
  

5. Beeldmateriaal waarmee je aantoont dat je interesse voor het vak hebt. Hierin 
kan je je creativiteit laten zien door b.v.:  
•Foto’s van zelfgemaakte kleding of kleding die je hebt ‘gepimpt’.  
•Foto’s van tekeningen of ander gemaakte producten waaruit je creativiteit blijkt.  
•Gewoon mooie foto’s waar je trots op bent.  
•Een leuke mode collage  
•Foto’s van modeaccessoires  
•En van alles wat je zelf verzint.  

  
Let op: Het mapje blijft in het bezit van de opleiding dus doe er alleen kopietjes in.   
  
 Beschrijving motivatiebrief:  
  
Schrijf een motivatiebrief over jezelf en verwerk daarin de onderstaande vragen. Let op het is géén 
interview, dus schrijf jouw brief op een persoonlijke manier en maak er een aantrekkelijk verhaal van. 
Bouw de brief op zoals je dat bij Nederlands op school hebt geleerd, dus compleet met aanhef en 
jouw gegevens als afzender. Vergeet de datum niet!  
  
Vragen:  

a. Wie ben jij? Stel jezelf eens voor.  
•Waar komt jouw interesse voor mode vandaan?  
•Hoe lang heb je al het idee om een mode opleiding te gaan doen?  
  
b. Wat kan jij? Heb je een speciaal talent of kenmerk?   
•Heb je al met mode gewerkt?  
•Heb je misschien weleens kleding gemaakt of veranderd?  
•Ben je misschien meer van accessoires en styling?  
•Ligt jouw sterke kant bij het tekenen of misschien zelfs al het ontwerpen van kleding?  
  
c. Wat wil jij? Heb je mooie toekomstplannen of misschien wel een droom?  
•Hoe zie jij jouw toekomst na deze school?   
•Wil je doorleren of gaan werken?  

  
  
Heel veel plezier met het samenstellen en tot op de kenninsmakingsbijeenkomst!  
  
Hartelijke groeten,  
Team mode, Jim en Joska 06-48940854  


