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BEN JE CREATIEF, AMBITIEUS EN

STUDIEPROGRAMMA

HEB JE PASSIE VOOR MODE?

►

IN EEN VIERJARIGE HBO-OPLEIDING
BIEDT AMFI JE EEN GOEDE BASIS
VOOR EEN SUCCESSVOLLE
CARRIÈRE IN DE INTERNATIONALE
MODEWERELD.

Jaar 1: Je doet een stijlonderzoek, je maakt een
inspiratieboek en prototype. Daarna ligt de
focus op je eigen afstudeerrichting.
► Jaar 2: Je ontdekt wat er van je wordt
verwacht door de mode-industrie en wat jij aan
de industrie kunt bijdragen. De manier waarop
verschilt per afstudeerrichting.
► Jaar 3 en 4: Je ontwikkelt je talent door. Je
kiest voor een minor, een stage en een
specialisatie. Je sluit je studie af met een
afstudeerproject.

VOOR WIE
Je bent creatief.
Je hebt passie voor mode.
► Je hebt een brede belangstelling voor
maatschappij, cultuur en economie.
►
►

De opleiding is ingedeeld in drie
afstudeerrichtingen. Belangrijke onderwerpen per
richting zijn:
► Fashion & Design: ontwerpen, concepten en
trends, collectioneren, textielkennis,
patroontekenen, realisatie en visualisatie.
► Fashion & Management: textielkennis,
collectioneren, productietheorie, ICT-logistiek,
internationale bedrijfsvoering, retailkennis,
marketing, management skills en economie.
► Fashion & Branding: concepten en trends,
merkstrategie, marketing en visuele
communicatie, doelgroepgericht schrijven,
ontwerpkennis, ruimtelijke en grafische
vormgeving en visual merchandising.
Voor ambitieuze studenten die extra uitdaging
willen, is er een aanvullend onderwijsprogramma
(excellentie).

TITEL
Bachelor of Science.

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

Mogelijke beroepen per afstudeerrichting:
► Fashion & Design: designer for the industry,
independent designer of fashion forecaster.

Fashion & Management: buyer/product
manager, production coordinator of retail
manager.
► Fashion & Branding: brand strategist, concept
developer of creative producer.
►

STUDIEBELASTING
►
►

►

►
►
►

42 lesweken per jaar.
Gemiddeld 40 uur per week, waarvan 20
contacturen (hoorcolleges, workshops en
toolshops). Een contactuur is een onderwijsuur
van 50 minuten waarbij een docent aanwezig
is.
Overige uren, circa 20 uur per week, worden
besteed aan werken in projectgroepen,
onderzoek, opdrachten en zelfstudie (zoals
voorbereiding lessen en tentamens), waarbij
geen docent of begeleider aanwezig is.
60 studiepunten per jaar te behalen, over de
totale studie dus 240 punten.
Een studiepunt staat voor een studiebelasting
van 28 uur.
In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60
studiepunten halen. Haal je minder dan 50
studiepunten, dan geeft de HvA je een
afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit
betekent dat je niet verder kunt gaan met de
opleiding.

INSCHRIJVEN
Schrijf je via studielink.nl in voor deze opleiding.
Voor het inschrijven heb je een DigiD nodig.
Reken op minimaal vijf werkdagen voor de
aanvraag. Let op: AMFI heeft een numerus fixus
met selectie. De inschrijving voor deze
selectieprocedure sluit op 15 januari 2017. De
selectieprocedure bestaat uit opdrachten, een
toets en een motivatiegesprek. Daarna hoor je zo
snel mogelijk of je bent geselecteerd. Meer
informatie over de procedure vind je op de
website.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op:
► hva.nl/amfi (ook voor Studie in Cijfers)
► hva.nl/opendag
► hva.nl/inschrijven
► hva.nl/collegegeld
CONTACT
studievoorlichting@hva.nl
Op werkdagen tussen 09.30 – 16.00 uur:
020 599 5422

TOELATINGSEISEN
Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het
bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.
Als je een havo-diploma hebt met het profiel
Cultuur en Maatschappij is wiskunde A of B
vereist. Kijk op hva.nl/amfi voor de laatste
informatie omtrent de toelatingseisen en de
mogelijkheden als je niet aan de toelatingseisen
voldoet.

'Op AMFI leer je digitale vaardigheden
die belangrijk zijn voor je toekomst in
de mode-industrie'
Christiaan de Vries, vierdejaarsstudent Fashion & Design

HVA.NL/AMFI

Ik heb gekozen voor AMFI omdat het de perfecte
leermethode hanteert. Op een creatieve en
hands-on manier werk je aan projecten. Mijn tijd
op AMFI is een enorme leerweg geweest op
persoonlijk en educatief gebied. Het is niet altijd
makkelijk geweest maar door
doorzettingsvermogen en steun van anderen
kwam ik er wel doorheen.

FO-57-16

De minor Textiles heeft mij als management
studente enorm breed laten kijken. Ik heb
creativiteit ontwikkeld en heb ontzettend genoten
van de minor. Gelijk na mijn afstuderen begon ik
als assistent inkoop voor men shirt bij de WE!
Uiteindelijk hoop ik door te groeien tot senior
buyer voor een retail bedrijf.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor de meest actuele informatie naar hva.nl.
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