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STUDENT AAN HET WOORD
Flora van den Berg - oud-student

AMFI - Internationale richting

"Ik ben een beetje een apart geval, omdat 

ik ouder ben dan de gemiddelde student. 

Ik heb mijn baan als 

socialmediamanager vaarwel gezegd en 

voor AMFI gekozen, omdat ik mijn 

creativiteit graag verder wilde ontwikkelen. 

Ook wilde ik meer leren over branding, 

een onderwerp waar ik altijd al in 

geïnteresseerd was. In de afgelopen twee 

jaar bij AMFI heb ik gemerkt dat de school 

ontzettend hecht is. Je leert je 

medeleerlingen snel kennen en docenten 

kennen je naam. In het derde en vierde 

jaar krijg je veel vrijheid om te focussen 

op de kant van de industrie die je later op 

wilt. Ik weet zeker dat ik daardoor na 

AMFI een baan zal vinden die perfect zal 

passen bij mijn vaardigheden en 

interesses."

AMFI, Amsterdam Fashion Institute, is het enige mode-instituut in 
Nederland dat in haar onderwijsprogramma de volledige 
modeketen behandelt: van ontwerp en productie tot distributie 
en communicatie. Tijdens de bacheloropleiding worden vakken 
aangeboden binnen de dimensies van design, branding en 
business and development. Op deze manier kun je jezelf 
ontwikkelen tot een specialist of generalist (allround 
professional). AMFI biedt alle programma's in het Nederlands en 
in het Engels aan.

In jaar 1 krijg je de mogelijkheid om jouw persoonlijke interesse, 
ambitie en talent in relatie tot mode en de industrie te 
onderzoeken. In jaar 2 kies je voor Design, Branding of Business 
& Development en bereid je je voor op het Flexibele Programma 
in jaar 3 en 4.

Ben je creatief, ambitieus, ben je uitgesproken en 
een passie voor mode? Ben je bereid om de 
uitdagingen in de mode-industrie aan te gaan? In de 
vierjarige bacheloropleiding Fashion & Textile 
Technologies biedt het Amsterdam Fashion 
Institute je een goede basis voor een carrière in de 
(internationale) modewereld.
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L VOOR WIE?
► Je bent creatief, ambitieus en uitgesproken.
► Je hebt een passie voor mode.
► Je hebt een brede belangstelling voor de 

maatschappij, cultuur en creatieve industrie.

N BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Na het afronden van je studie aan het AMFI ben je klaar 
om de arbeidsmarkt te bestormen. Tijdens en na je 
studie profiteer je van de uitstekende contacten die het 
AMFI onderhoudt met de mode-industrie en het 
bedrijfsleven. De drie dimensies dekken bovendien alle 
mogelijke beroepen in de (internationale) 
mode-industrie op bachelorniveau.

M BELANGRIJKE VAKKEN
► Design: ontwerpen, concepten en trends, realisatie 

en visualisatie.
► Business and Development: textielkennis, 

product-theorie, ICT-logistiek, marketing, 
internationale bedrijfsvoering, management skills en 
economie.

► Branding: concepten en trends, merkstrategie, 
doelgroepgericht schrijven, ruimtelijke en grafische 
vormgeving, en visuele communicatie.

B STUDIELAST
► 42 lesweken per jaar, gemiddeld 40 uur per week.
► 16 contacturen per week in het eerste jaar.
► 24 zelfstudie-uren per week.
► Voor het behalen van je propedeuse moet je 60 

studiepunten behalen. Een studiepunt staat voor 28 
uur studietijd. Haal je minder dan 45 studiepunten, 
dan geeft de HvA je een afwijzend bindend 
studieadvies (BSA).

A TOELATINGSEISEN
Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor het 

havo-profiel Cultuur en Maatschappij geldt als 
aanvullende eis het vak wiskunde A of B.

J INSCHRIJVEN EN SELECTIE
Schrijf je uiterlijk op 15 januari 2023 in via 
hva.studielink.nl met je DigiD. Reken op 3 werkdagen 
voor de aanvraag van een DigiD. Na inschrijving doe je 
mee aan de selectie, omdat de opleiding een beperkt 
aantal plaatsen heeft (numerus fixus). Je ontvangt 
hiervoor een uitnodiging van de opleiding. 

H STUDIEKEUZEACTIVITEITEN
► Open dagen 5/11, 10/12 en 11/2

G MEER INFORMATIE
► amfi.nl
► hva.nl/amfi
► studiegids.hva.nl
► hva.nl/inschrijven
► hva.nl/collegegeld
► studiekeuze123.nl

C SOCIAL MEDIA
► Instagram: @amfinl
► Facebook: @amsterdamfashioninstitute

I CONTACT
E-mail: studentdesk.amfi@hva.nl

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding 
bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
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