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De kracht van de Dutch Shoe Academy is de 

aanwezigheid van hoogwaardige kennis van 

schoentechniek, leerbewerking, pasvorm en 

schoenontwerp. Bij de Dutch Shoe Academy leer je 

alles wat hiermee te maken heeft. Van traditionele 

en innovatieve technieken voor het ontwerpen, 

maken en herstellen van schoenen, kennis van 

anatomie, pasvorm en de verschillende kenmerken 

van doelgroepen en markten. 

Schoenhersteller/schoenhersteller ondernemer
JIJ WEET ALLES OVER SCHOENEN.

Als schoenhersteller repareer je schoenen en andere 

lederwaren. Bijvoorbeeld tassen en riemen.  

Veel schoenherstellers zijn zelfstandig ondernemer.  

Roel 22 jaar. “Ik ben bij dit ambacht schoenhersteller 

gekomen door een snuffelstage. Ik kwam daar in 

een schoenmakerij en dat voelde gelijk heel fijn aan. 

De Dutch Shoe Academy is het unieke opleidingencentrum op het gebied van  

leerbewerking  en schoentechiek voor Nederland en de omliggende landen.  

Dit is dè plek waar je het vak van schoenmaker en leerbewerker in de volle 

breedte kunt leren. De Dutch Shoe Academy heeft een lange historie met het 

opleiden van studenten op het gebied van schoenenmaken en leerbewerken.

Klein, leuk en gezellig. Je hebt vaste klanten en toen 

dacht ik ’ja, ik moet gewoon dit vak gaan doen’.

Shoe developer
JIJ ONTWIKKELT SCHOENEN.

Als shoe developer kun je ook schoenen ontwerpen 

en maak je complete schoenen op maat of samples 

voor de industrie. Je adviseert over de pasvorm, 

functionaliteiten en het uiterlijk van schoenen. En je  

komt met verrassende oplossingen voor klanten. 

Een shoe developer kan voor grote schoenmerken 

werken. Zo kun je binnen de opleiding al opdrachten 

doen voor bijvoorbeeld Nike, Van Bommel of Fila. 

De schoenindustrie is op zoek naar vakmensen die 

van het ontwerp van een schoen een echte schoen 

kunnen maken en de productie (meestal in het 

buitenland) kunnen aansturen.



Michelle 21 jaar. “Op deze opleiding leer je een 

schoen in zijn geheel op te bouwen. Van het 

tekenen van een patroon tot het uitwerken en het 

realiseren daarvan. Dus je leert patroontekenen en 

stikken en daar ga je weer patronen uitsnijden”. 

Michelle is allang met de toekomst bezig:  

“Ik ben mijn eigen studio aan het opzetten, studio 

Mich, en daarin wil ik ook heel graag schoenen 

ontwerpen en die ook verkopen”.

Cursussen
Je kunt bij ons ook terecht voor allerlei cursussen.

Kijk voor meer informatie op dutchshoeacademy.nl.

Voor een BBL-opleiding heb je werk nodig
Als je een BBL-opleiding wilt volgen, heb je werk

nodig in dezelfde richting als je opleiding. Je moet

minstens 20 uur werk doen dat past bij je opleiding.

Het bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn of willen

worden. Op stagemarkt.nl vind je bedrijven die

al erkend leerbedrijf zijn. Onze BPV-consulenten

kunnen je verder helpen: bel met 030-630 35 55 

of mail naar info@dhta.nl 

Overzicht opleidingen

Dutch Shoe Academy Niveau BOL BBL Duur

Shoe developer  4  X   4 jaar

Schoenhersteller 2   X  2 jaar

Schoenhersteller ondernemer 3   X  3 jaar
 

X = Je kunt de opleiding in deze leerweg volgen.





BOL en BBL
Er zijn twee leerwegen:

• Beroepsopleidende leerweg (BOL): een combinatie 

van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). School 

staat hierbij centraal. Meestal is dat vier dagen per 

week. Daarnaast loop je een dag per week of een 

aantal maanden achter elkaar stage.

• Beroepsbegeleidende leerweg (BBL): een 

combinatie van werken en leren. Waarbij het 

eerste centraal staat. Je zit meestal één dag op 

school en werkt vier dagen in de week bij een 

erkend leerbedrijf.

Keuzedelen
Tijdens de opleiding kies je keuzedelen als extra

verdieping of verbreding van je opleiding. Informatie 

over de verschillende keuzedelen en het moment 

van kiezen krijg je tijdens de opleiding.

Begeleiding die je nodig hebt
Wij halen graag het beste in jou naar boven bij het 

benutten van je talenten. Daarom vinden wij het 

belangrijk jou goed te begeleiden tijdens je studie.  

Ook wanneer je extra begeleiding nodig hebt om 

je opleiding te volgen, bijvoorbeeld bij ziekte of 

leerproblemen, bieden we jou mogelijkheden. 

Meer hierover vind je op onze website: 

www.mboamersfoort.nl/begeleiding

Excellentie: als je meer aankunt 
Bij MBO Amersfoort willen we talentvolle studenten 

extra mogelijkheden bieden. Zo kun je bij een aantal 

scholen tweetalig onderwijs volgen en bieden wij 

verschillende excellentietrajecten waaraan je kunt 

meedoen, zoals vakwedstrijden als Skills Heroes, 

meester-gezeltrajecten en internationaal burgerschap.

Welke vooropleiding heb je nodig per opleidingsniveau? 
Welke mbo-opleiding wil je volgen? Welke vooropleiding heb je nodig? 

mbo niveau 1: entree-opleiding • geen diploma en 16 jaar of ouder 

mbo niveau 2: basisberoepsopleiding  • vmbo basisberoepsgerichte-, 

    vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- 

    of vmbo theoretische leerweg of

   • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of

   • diploma entree-opleiding (mbo niveau 1)

mbo niveau 3: vakopleiding • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of  

    vmbo theoretische leerweg of 

   • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of

   • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

mbo niveau 4: middenkaderopleiding • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of  

    vmbo theoretische leerweg of   

   • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of 

   • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of  

    vakopleiding (mbo niveau 3)

mbo niveau 4: specialistenopleiding  • diploma vakopleiding (mbo niveau 3) voor een   

    vergelijkbaar beroep

Voor meer informatie over eventuele aanvullende toelatingseisen: kijk bij de opleiding van jouw keuze op www.mboamersfoort.nl/opleidingen.



Wij zijn MBO Amersfoort 
MBO Amersfoort staat voor verbindend, 

ondernemend en kundig onderwijs. Verbindend 

betekent dat je welkom bent bij ons. Het maakt 

niet uit wat je gelooft of waar je vandaan komt. 

Met ondernemend bedoelen we dat we meedoen 

aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

onderwijs. Kundig betekent dat je les krijgt van 

vakmensen, vaak rechtstreeks vanuit de praktijk.

Onderwijs in bedrijf
We denken dat je het meest leert in de praktijk.

Daarom wordt een deel van het onderwijs 

aangeboden in een onderwijsbedrijf. Hier leren 

studenten in praktijksituaties wat er van hen wordt 

verwacht. Studenten krijgen hier opdrachten van 

echte klanten. Voorbeelden zijn:

• Leerhotel Het Klooster

• First Class Amersfoort

• Fit Academie Bokkeduinen

• Salon de Nieuwe Stad

• De Garage

Meer informatie over alle onderwijsbedrijven vind 

je op onze website:  

www.mboamersfoort.nl/onderwijsinbedrijf

Open Huis 
Kijk op www.dhta.nl voor meer informatie over  

ons Open Huis en meld je aan! 

Altijd een school die bij je past 
Je kunt bij ons kiezen uit dertien verschillende 

scholen die opleidingen aanbieden in een bepaalde 

sector. Op onze scholen houden we van een 

persoonlijke en goede sfeer. Respect voor elkaar en 

je veilig voelen is daarbij heel belangrijk.

De perfecte weg naar het hbo
Wil je graag naar het hbo? Onze mbo-opleidingen

sluiten hier goed op aan. Soms is het mogelijk 

een opleiding sneller te doen, bijvoorbeeld als 

je relevante werkervaring hebt of een hogere 

vooropleiding. Er wordt dan een individueel 

maatwerktraject gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn 

onze mhbo-opleidingen.

Aanmelden
Keuze gemaakt? Meld je aan via: 

www.mboamersfoort.nl/aanmelden We nemen dan 

contact met je op voor een eerste loopbaangesprek.

Wijzingen zijn voorbehouden en aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
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