
Welkom op de DSA en DHTA

 Dutch Shoe Academy, onderdeel van Dutch 
HealthTec Academy.

 Wij zijn MBO-Amersfoort.
 Film: Welkom, op de DHTA

https://www.youtube.com/watch?v=9BvgG2pl3mA&t=144s


Nu een livestream, straks “life”?
 Omdat we je nu een beeld willen laten zien van onze 

opleidingen.
 Omdat we veilig willen werken.
 Omdat je verder wilt met een opleiding.
 Omdat je een keuze wilt maken.



SHOEDEVELOPER
NIVEAU 4 BOL

SCHOENHERSTELLER ONDERNEMER 
NIVEAU 3 BBL



Klaar voor jouw deelname!



Shoe Developer

 Niveau 4
 4-jarige opleiding (voltijd=bol)



Schoenhersteller Ondernemer
• Niveau 3
• 3-jarige opleiding (deeltijd= bbl)
• Verbreding én verdieping van de 2-jarige opleiding 

Schoenhersteller.



Onze opleidingen in beeld

 Praktijkdemo: 
https://www.youtube.com/watch?v=AN4_qIBiEGg

 Studentenvlog:
https://www.youtube.com/watch?v=dJRsHvioAwY

https://www.youtube.com/watch?v=AN4_qIBiEGg
https://www.youtube.com/watch?v=dJRsHvioAwY


Shoe Development



Schoenreparatie



Schoenmaken



Materiaal en gereedschap





Medische kennis



Ontwerpen tekenen



Duurzaamheid



Geschiedenis



Excursies



Gastlessen



OIB/onderwijs in bedrijf



OIB/onderwijs in bedrijf



Lokalen





Schoenhersteller repareert lederwaren en 
schoenen, verkoopt en adviseert

 Wat maakt de schoenhersteller (ondernemer)?
 Na een traject van 2 jaar gaat deze verder met …



Alternatieve oplossingen van 
reparaties en aanpassingen

• Aanpassen van schoenen

• Fabricage van schoenen volgens bijzondere 

maakwijzen

• Repareren speciale schoenen

• Ondernemersplan



Erkend leer bedrijf

 Zoek je een leerwerkplek voor? Kijk op: 
 www.stagemarkt.nl
 www.leerbanenmarket.nl
 www.nvos-orthobanda.nl

http://www.stagemarkt.nl/
http://www.leerbanenmarket.nl/
https://www.nvos-orthobanda.nl/


Vragen?

 Peter Kok, E repe@mboamersfoort.nl  
 Sasha Rowold, E SARW@mboamersfoort.nl
 Enthousiast? Meld je direct aan op www.dhta.nl

mailto:repe@mboamersfoort.nl
mailto:SARW@mboamersfoort.nl
http://www.dhta.nl/
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