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#MODE EN KLEDIJ

SCHOENHERSTELLER

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 712,69 incl. BTW

VAKKUNDIG SCHOENEN LEREN HERSTELLEN VOLGENS DE REGELS VAN DE KUNST!

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding ben je in staat om vakkundige herstellingen uit te voeren aan schoenen en laarzen zodat deze duurzaam, comfortabel en zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke staat hersteld worden.
Daarnaast kanje je klanten nog bijkomende diensten aan bieden zoals: de reparatie van lederwaren: handschoenen, lederen kledij, boekentassen, geldbeugels,
riemen, ...

Opgelet, het maken van nummerplaten, sleutels e.d. zit niet vervat in deze opleiding.

Introductie
Dit ambacht blijkt het gat in de markt te zijn!
Als je eens rondkijkt zal je al snel merken dat er steeds minder schoenherstellers te vinden zijn, in vergelijking met 10 jaar geleden zelfs 20 procent minder!
Toch is er nog steeds nood aan Schoenherstellers met een passie voor hun ambacht, die er een zaak van maken om volgens de regels van de kunst werken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot mensen die graag als zelfstandige schoenhersteller aan de slag willen gaan.
Als schoenhersteller sta je in voor herstellingen van schoenen en laarzen zodat deze duurzaam, comfortabel en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld
kunnen worden.

Voorkennis
Voorkennis is geen vereiste.

Methodologie
Theorie en praktijk zijn perfect op elkaar afgestemd, zodat je na je opleiding meteen aan het werk kunt. Syntra raad curisten aan, om indien mogelijk de opleiding te
combineren met een stage bij een gevestigde schoenhersteller.
Om zelfstandig te kunnen beginnen is naast de opleiding is bijkomende praktijk noodzakelijk!

PROGRAMMA
SCHOENHERSTELLER 1ste jaar (136u)
Technologie lederwaren 20u
In deze eerste, inleidende module wordt de nodige theoretische achtergrond meegegeven zodat de praktijk efficiënt kan verlopen. Je leert de
basismaterialen, gereedschappen, soorten leder en de lederbewerkingsmachines in het algemeen kennen.
Basis lederbewerking 36u
In deze module wordt de basiskennis en -vaardigheden van het leder bewerken aangeleerd; binnen- en buitenzool tekenen, de bewerkingstechnieken,
…
Schoenhersteller basis 80u
In deze module verwerft de cursist inzicht in de opbouw van de verschillende soorten schoenen en wordt de basiskennis- en vaardigheden van de
hersteltechnieken toegepast.
SCHOENHERSTELLER 2de jaar (136 u)

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#120127

Herstel lederwaren 20u
In deze module komt de kennis en de vaardigheden voor het herstellen van lederwaren zoals tassen, riemen, ritsluitingen, …. aanbod.
Je leert oefeningen binnen de voorgeschreven tijd op een degelijk kwaliteitsniveau zelfstandig uit te voeren.
Schoenhersteller gevorderden 80u
Hier komen de gevorderde technieken en vaardigheden voor het herstellen van alle soorten schoeisel aanbod.
Kleine orthopedische aanpassingen 36u
Een module over de kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van kleine orthopedische aanpassingen.
EINDPROEF – presentatie + praktische proef 4u/cursist
Daarnaast kan je er als cursist voor kiezen om naast de voorziene lessen ook stage te lopen bij een schoenhersteller (80u).

PRAKTISCH
2 jaar vanaf maandag 14/09/2020 - Roeselare

Begindatum

Lesdata

14/09/2020

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

8800 Roeselare

Cursusmateriaal
Alle syllabi zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Grondstoffen
Syntra West zorgt ervoor dat het atelier uitgerust is met de nodige machines en voorziet de nodige grondstoffen.
Naast de grondstoffen die in de cursus ter beschikking worden gesteld, dient elke cusist nog een starterspakket (€ 150) aan te kopen.

Risico
Als schoenmaker kom je vaak in aanraking met solventen, je maakt ook gebruik van machines (met draaiende onderdelen). Daarnaast dien je er ook rekening mee te
houden dat dit een staand beroep is met veel repetitieve bewegingen.

DOCENT
De opleiding wordt gegeven door een team van vakkundige docenten met jarenlange praktijkervaring.
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