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INSPIRERENDE BELEVING KLEDING ALS TAAL  
op 23 september of 24 september 2021 in Amersfoort  
  
Wat is jouw ambitie en focus? Wil jij jezelf verder ontplooien en je bedrijf sterker 
op de kaart zetten? Heb je interesse in het Masterprogramma Kleding als taal, maar 
je weet niet of het bij jouw ambitie past? 
  
Aarzel dan niet en kom naar de Inspirerende Beleving Kleding als taal op donderdag 
23 of vrijdag 24 september 2021 in Amersfoort! Je krijgt in één dagdeel een 
introductie in de professionele methode Kleding als taal. 
 
Deze Inspirerende Beleving is speciaal voor ambitieuze image consultants, 
kleurspecialisten, kledingcoaches of (business)-stylisten die: 

« een verdiepende vakopleiding willen gaan volgen; 
« willen ontdekken of het masterprogramma Kleding als taal bij hun ambitie past; 
« het uiterlijk, innerlijk en context van hun klant zichtbaar willen maken; 
« een stap willen maken met hun bedrijf; 
« hun bedrijf sterker op de kaart willen zetten; 
« hun klanten op hoog professioneel niveau willen adviseren; 
« zichzelf willen onderscheiden en ontwikkelen;  
« gecertificeerd willen worden tot Erkend Stijlcategorieën Expert.  

 
 

Stel je voor dat deze Inspirerende Beleving jou voldoende informatie oplevert, een 
beter beeld geeft van het masterprogramma, van de opbouw, van het 
werkmateriaal, zodat jij zonder twijfels van start kunt gaan? En dat je zo 
geïnspireerd bent dat je niet kunt wachten om te beginnen? Welk gevoel geeft dat 
dan?  
  
Een yes, blij en trots gevoel denk ik zo maar. Het geeft je rust en focus, je gaat je 
immers verder ontwikkelen. Je investeert in je bedrijf met als doel heel veel 
klanten op hoog niveau te adviseren. 
  
Vanaf dag 1 van het Masterprogramma Kleding als taal – De Stijlcategorieën ga je 
praktisch aan de slag, vergroot je je kennis en dit geeft direct impact op je 
persoonlijke en zakelijke groei. 
 
Wat houdt de Inspirerende Beleving Kleding als taal in: 
 

Ø Inzicht in de methode Kleding als taal  
Ø Uitleg Stijlformule 
Ø Basisinzicht in elementen van kleding 
Ø Inspirerende innerlijke oefening  
Ø Vertaling naar kledingvoorbeelden: 

 link innerlijk > link uiterlijk > link context 
Ø Inzicht in stappenplan Masterprogramma  
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Praktische informatie: 
 
Mogelijke data:    
23 september 2021  ochtend 9.30-12.30 
23 september 2021  middag 13.30-16.30 
24 september 2021  ochtend 9.30-12.30 
 
Locatie  Koetshuis Amersfoort 
Investering € 35,00 excl. 21% BTW 

 
MELD JE SNEL AAN VIA DEZE LINK, DAN BEN JE VERZEKERD VAN EEN PLEK. 

  

 
 
Het Masterprogramma Kleding als taal – De Stijlcategorieën start in oktober 2021 
met maximaal 4 deelnemers per groep.   
 
Wij hopen je te zien in Amersfoort J 
 
Inspirerende groeten, 
 
 
 
Marcella Andringa   Bertine Oudesluijs 
Docent Kleding als taal  Examinator Kleding als taal 
 

 


