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#MODE EN KLEDIJ

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SCHOENDESIGN

€ 544,50 incl. BTW

LEER VAN A TOT Z SCHOENEN ONTWERPEN EN REALISEREN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding ben je in staat om je eigen collectie schoenen te ontwerpen en te realiseren van A tot Z.
Nadat je de basiskennis van de lederbewerking onder de knie hebt leer je verschillende ontwerptechnieken aan. Je leert stap voor stap hoe je je ontwerp kunt maken.
Dit start bij het opnemen van de maten van de voeten en eindigt bij de aflevering van de schoenen. Daarnaast leer je ook een technische fiche van een schoen op te
maken.

Introductie
In deze gloednieuwe cursus Schoendesign wil Syntra West je een heel praktijkgerichte opleiding aanbieden. Zowel het leren vormgeven van ontwerpen, als een
degelijk technische realisatie van de schoen staan centraal.

Omschrijving
Nadat je de nodige basiskennis verworven hebt, leer je verschillende soorten schoenen maken: de pump, de derbyschoen, een dames- of herenschoen, een
damessandaal, bottines, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie op zoek is naar een professionele opleiding om schoenen te leren ontwerpen en maken en zich graag wil vestigen in de sector.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Er zijn geen specifieken toelatingsvoorwaarden voor de opleiding vereist.

Bijkomende info
De IVOC-leerrekening
Voor deze opleiding kunnen werknemers uit de confectiesector (bedrijven uit de paritaire comités 109 of 215) hun inschrijvingsgeld volledig terugbetaald krijgen van
IVOC. Ook in de vervoerkosten en kosten voor kinderopvang tijdens de opleiding kan een tussenkomst verkregen worden.
Zowel arbeiders als bedienden komen in aanmerking, dit uit eender welke functie.
Meer info omtrent deze tegemoetkoming krijgt u bij IVOC (www.ivoc.be of tel. 02 481 53 50).

Methodologie
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
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Het traject bestaat uit vijf modules:
Basismodule - 40 u
Materialen en grondstoffen
Infrastructuur
Anatomie van de voet
Basistechnieken lederbewerking
Creëren van een pump en derbyschoen - 100 u
Ontwerptechnieken: aan de hand van verschillende inspiratiebronnen wordt een eerste ontwerp gemaakt van een pump. Hierbij maak je ook een visuele
presentatie.
Technische realisatie van de pump en derbyschoen: volgende leerinhouden komen hier aan bod:
Maatnemen van de voet
Constructie
Leest kiezen (aanpassen en modelleren)
Terugkoppeling naar ontwerpfase
Maken van de passchoen
Leestkopie en aanbrengen van de indelingspunten
Grondpatroon en detailpatroon maken
Vervaardigen van de schacht
Onderwerk, afwerking en uitleesten
Evalutie van het ontwerp
Aflevering
Uitbesteding (opmaken technische fiche)
Toegepast bedrijfsbeheer
Creëren van een klassieke dames- of herenschoen - 72 u (2de jaar)
De inhoud van deze module is dezelfde als van module 2, er wordt een dames- of herenschoen ontworpen, daarna maak je deze in de daaropvolgende lessen.
Creëren van een damessandaal met contrefort en hoge hak - 68 u
De inhoud van deze module is dezelfde als van module 2, er wordt een damessandaal met contrefort en hoge hak ontworpen, daarna maak je deze in de
daaropvolgende lessen.
Creëren van een eindcollectie - 136 u (3de jaar)
Tijdens het laatste jaar van deze opleiding maakt de cursist een eigentijdse collectie van 4 paar schoenen (een sandaal, een lage schoen, een bottine en een
hoge laars)
Opmaken van de portfolio
C-Proef

PRAKTISCH
3 jaar vanaf woensdag 22/09/2021 - Roeselare

Begindatum
22/09/2021

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

8800 Roeselare

Getuigschrift
De opleiding Schoendesign duurt 3 cursusjaar. Indien u op het einde van het derde jaar slaagt in zowel de examens van de modules, als voor de eindwerkverdediging
ontvang je het getuigschrift 'Schoendesigner'.
Indieje ook de lessen 'succesvol ondernemen' (het vroegere bedrijfsbeheer) volgt/volgde bij Syntra (en hiervoor ook slaagt) ontvang je het diploma 'Schoendesigner'.
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Cursusmateriaal
Materialen:
Inbegrepen: gebruik van machines, spoelen en naalden, lijmen, garen en patroonpapier.
Niet inbegrepen: leder, fournituren. Om te kunnen starten heb je een basispakket gereedschapen grondstoffen nodig. (Leder, tekenmateriaal, lederschaar,
tangen, frezen, ...).
De kostprijs van de gereedschappen bedraagt ongeveer € 200.
Je kan het basispakket via SYNTRA aankopen. Concrete informatie word je tijdens de eerste lesdag bezorgd.
Wens je leesten van de campus te gebruiken dan kan dat. Per cursusjaar betaal je € 50 waarborg. Op het einde van het cursusjaar dien je de leesten in de staat zoals je
ze hebt ontvangen terug bij de betrokken docent in te leveren en wordt de waarborg terugbetaald.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Dhr Christian Bincquet
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