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Ik heb twee modeopleidingen gevolgd aan het Amsterdam Fashion Institute, International Fashion Management en 
Design & Styling. Beide heb ik twee jaar gevolgd en om persoonlijke redenen niet afgerond. Het was wel mijn doel 
om in de mode te werken, ondanks dat ik geen diploma had, dus ben ik aan de slag gegaan als assistent mode-
styliste en ben doorgegroeid naar de functie van mode-stylist. 
 
Vorig jaar zomer 2009 raakte ik werkloos i.v.m. faillisement van mijn voormalige werkgever, een private label bedrijf. 
Ik kwam in de ww terecht en ontdekte tijdens het solliciteren dat bij alle functies waar ik op kon solliciteren er vraag 
was naar goede kennis van Adobe Illustrator. Na informeren bij het CWI/UWV en wat zoeken op internet kwam ik er 
achter, dat ik een basiscursus Illustrator vergoed kon krijgen door het CWI/UWV bij Learningtrain. 
 
In het verleden maakte ik mijn tekeningen en presentaties in Adobe Photoshop, maar ik kwam er na de eerste les al 
achter dat Illustrator veel meer mogelijkheden bood. 
 
 
Sinds eind vorig jaar ben ik weer aan het werk als mode-styliste in dienst van een Turks kleding productiebedrijf met 
monster-atelier bij een Nederlandse vestiging, genaamd Ciragan. Ik werk in deze functie nu dagelijks met Adobe 
Illustrator. Ik werk nooit meer met Adobe Photoshop, zoals ik voorheen deed. In Illustrator maak ik technische 
tekeningen van modellen die ik heb ontworpen, offerte tekeningen voor klanten (bijv. C&A en Cars) en ontwikkel ik 
artwork voor geplaatste prints. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik zonder de cursus niet zo snel en in zo'n korte tijd 
vooruit zou zijn gegaan met het leren werken met Illustrator. 
 
Daarnaast, heb ik de manier van lesgeven door Pascaline als zeer prettig, duidelijk, open en sociaal ervaren. Er was 
altijd ruimte voor vragen en discussie en de manier van communiceren was in mijn opinie erg helder. 
Verder was het huiswerk naar mijn mening motiverend en zette je aan het denken. De documentatie die ik kreeg 
voor de les en het huiswerk, was duidelijk en inspirerend. Het huiswerk werd altijd goed doorgenomen en nabesproken 
aan het begin van de daarop volgende les. 
 
Kort gezegd, ik ben zeer tevreden over de basiscursus Illustrator gegeven door Pascaline. Ik ondervind hier nog 
steeds de positieve gevolgen van op professioneel, maar ook op persoonlijk vlak. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cynthia M.D. Wiemers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


