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OVER EEN VAN DE 
LEUKSTE SECTOREN 
VAN NEDERLAND

De modedetailhandel 

(bestaande uit de mode-, 

schoenen- en sportbranche) 

oefent al lange tijd een 

enorme aantrekkingskracht 

uit op grote groepen mensen 

(vooral jongeren) die in de 

sector aan de slag willen. 

Maar wat wil je ook, met zo’n 

leuke sector?!

ONTDEK DE 
MOGELIJKHEDEN 
IN DE MODE

Mooie producten, creatieve mensen, spannende 
uitdagingen en continue vernieuwingen. De wereld 
van de mode staat nooit stil. En de wereld van de 
mensen die in de mode werken al evenmin.

Ook op werkgebied bruist de sector. De 
mogelijkheden aan banen zijn enorm en lopen uiteen 
van verkoopspecialist tot zelfstandig ondernemer. 
Daar tussenin zitten functies als filiaal- of 
afdelingsmanager en fashion designer.

De positie waarop je uiteindelijk in de mode zult 
belanden, hangt voor een groot deel af van de 
scholing die je volgt. En goede opleidingskeuze 
is dus belangrijk. Dit Vakblad licht je voor over de 
mogelijkheden waaruit je kunt kiezen.



VAKBLAD
BEROEPSOPLEIDINGEN VOOR DE 
MODEDETAILHANDEL.

Wie aan de slag wil in de mode-, schoenen of 
sportbranche kan in het hele land terecht op 
diverse opleidingen.

VMBO
VMBO-leerlingen kunnen de laatste twee 
jaar van hun opleiding kiezen uit drie 
onderwijsprogramma’s die gericht zijn op de 
detailhandel:
• Handel & Verkoop
• Handel & Administratie
• Mode & Commercie

MBO
MBO-leerlingen kunnen kiezen uit de volgende 
opleidingen:
• Aankomend verkoopmedewerker (niveau 1)
• Verkoper (niveau 2)
• Verkoopspecialist (niveau 3), met de 

uitstroomrichtingen:
- eerste verkoper
- verkoopadviseur mode

• Manager detailhandel (niveau 4), met de 
uitstroomrichtingen:
- afdelingsmanager
- filiaalmanager

• Ondernemer detailhandel (niveau 4)

HBO
Voor HBO-leerlingen is er onder meer de zeer 
populaire studierichting Fashion Design. Deze 
opleidingsrichting steunt voor een belangrijk deel 
op onderzoek naar vorm, materiaal en kleur en 
leert de deelnemers vanuit een idee te werken naar 
een passend ontwerp en product. Onderdelen van 

de lessen zijn mode- en dessinontwerpen, mode-
tekenen, presentatie, prognose, modetechnologie, 
cultuurstudies en computerontwerpen.

Behoefte aan meer keuzemogelijkheden? Bezoek 
dan een van de websites die we hieronder noemen. 
Daar vind je meer mogelijkheden, meer informatie 
en meer andere zaken.

OVER EEN VAN DE 
LEUKSTE SECTOREN 
VAN NEDERLAND

“DE WERELD VAN DE 
MODE BRUIST EN  
STAAT NOOIT STIL.”

Over FHKN
Dit Vakblad wordt je aangeboden door FHKN, 
een organisatie die zich sterk maakt voor 
vakmanschap onder mensen die werken 
of willen werken in de ambachtseconomie, 
detailhandel, groothandel en commerciële 
dienstverlening. Kijk ook eens op www.fhkn.nl.

Meer informatie?
Bezoek de website www.scholingdetail-
handel.nl voor de Beroepenwijzer en de 
Cursuswinkel. Hier vind je uitgebreide 
voorlichting over welk beroep het beste bij 
jou past en wat je ontwikkelmogelijkheden 
zijn. De Cursuswinkel geeft voorlichting 
over alle mogelijke algemene cursussen en 
trainingen in de detailhandel zoals arbo en 
veiligheid, boekhouden en administratie.

Ook kun je terecht op:
Detex 
www.detex.nl
Amsterdam Fashion Institute
www.hva.nl
TMO Hogeschool Modemanagement 
www.tmo.nl
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
www.hku.nl
Artez Hogeschool voor de Kunsten  
www.artez.nl
Brancheorganisatie Inretail   
www.inretail.nl
Kenniscentrum Handel   
www.kch.nl
Beroepen in beeld   
www.beroepeninbeeld.nl


