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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding Schoenmaker-ontwerper dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied 
Lederbewerking.  
De opleiding Schoenmaker-ontwerper betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak 
van het ontwerpen en vervaardigen van schoeisel.  
In de opleiding worden vakkennis en kwaliteit uitgediept en realisatietechnieken aangeleerd. Na het 
beëindigen van deze opleiding kan de cursist: 

- klassieke schoenen vervaardigen; 
- schoenen, sandalen, pumps,… ontwerpen en vervaardigen; 
- eigen collectie schoeisel presenteren. 

 
Voor de ontwikkeling van dit opleidingsprofiel werd gebruik gemaakt van volgende referentiekaders: 

- Hersteller van leder en ander soepel materiaal (VDAB-COBRA); 
- Modelontwerper van soepele materialen (VDAB-COBRA) ; 
- Snijder van confectie en leder (VDAB-COBRA); 
- Vervaardiger van artikelen in leder en andere soepele materialen (geen kleding) (VDAB-

COBRA) ; 
- Marokijnbewerker, Schoenmaker/-hersteller, Schoendesigner (SYNTRA West); 
- Klein lederwarenvervaardiger BBL-2, MBO niveau 2 (Nl); 
- Leestenmaker BBL-2, MBO niveau 2 (Nl); 
- Stanser BBL-2, MBO niveau 2 (Nl); 
- Stikker BBL-2, MBO niveau 2 (Nl); 
- Industrial Footwear Design, SVGB, Nieuwegein (Nl) 

1.2 Inhoud 

De opleiding Schoenmaker-ontwerper bestaat uit 7 modules: “technologie lederwaren”, “basis 
lederbewerking”, “technologie van de schoen” , “basis schoenen en sandalen”, “laag schoeisel”, “hoog 
schoeisel“ en “collectie”. 
Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module 
worden diverse vaardigheden aangeleerd en ingeoefend. 

1.3 Certificering 

De opleiding leidt tot het certificaat “Schoenmaker-ontwerper”. 

1.4 Niveau 

Deze opleiding wordt ingedeeld als niveau secundair onderwijs. 

1.5 Duur 

640 Lt  

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied  

Nr. Opleidingen Code Lestij-
den 

Niveau Refe-
rentie-
kader 

Regle-
mente-
ring 

1 Schoenhersteller BO LB 01 320 Lt SO BCP  

2 Marokijnbewerker BO LB 02 640 Lt SO COBRA, 
SYNTRA 
en MBO 
(NL) 
fiches 
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3 Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 640 Lt SO COBRA, 
SYNTRA 
en MBO 
(NL) 
fiches 

 

 

1.7 Modules 

Naam Code Lestijden 

Technologie lederwaren M LB G001 20 

Basis lederbewerking M LB G002 40 

Technologie van de schoen M LB G003 20 

Basis schoenen en sandalen  M LB 004 80 

Laag schoeisel M LB 005 160 

Hoog schoeisel M LB 006 160 

Collectie schoenen M LB 007 160 

 

1.8 Leertraject 

 

 
 

1.9 Sleutelvaardigheden 

 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 
nauwkeurig te voltooien. 

SV 02 

Beslissingsvermogen In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling 
over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te 
nemen. 

SV 04 

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de 
waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van een 
vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te 
nemen. 

SV 15 
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Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen. 

SV 17 

Veiligheids- en 
milieubewustzijn 

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de 
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu 
schaden. 

SV 30 

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, 
gedurende lange tijd aan een taak te werken. 

SV 32 
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2 Basiscompetenties van de opleiding 

2.1 Veiligheid en hygiëne 

 
Code  Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LB BC 001 voorschriften naleven. 

LB BC 002 conform de veiligheids- en milieuvoorschriften werken. 

LB BC 003 zorgen voor de eigen gezondheid en die van anderen. 

LB BC 004 voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen. 

 

2.2 Manuele en/of machinale bewerkingen 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LB BC 009 de basishandelingen uitvoeren om leder te bewerken. 

LB BC 010 gereedschappen onderhouden. 

LB BC 011 machines instellen. 

LB BC 012 machines bedienen. 

LB BC 014 de patronen van een ontwerp uitwerken. 

LB BC 015 handelingen uitvoeren om een eenvoudig ontwerp te assembleren. 

LB BC 016 de juiste materialen kiezen voor het vervaardigen van de basisoefeningen 
in leder. 

LB BC 017 de anatomie van de voet verwoorden. 

LB BC 018 verschillende bevestigingsmethodes toepassen. 

LB BC 056 een ontwerp van schoeisel tekenen. 

LB BC 057 een leestkopie maken. 

LB BC 058 de voetmaat nemen. 

LB BC 059 aan de hand van patronen het schoeisel assembleren. 

LB BC 060 de juiste materialen kiezen voor de vervaardiging van schoeisel. 

LB BC 061 handelingen uitvoeren om schoeisel te assembleren. 

LB BC 062 een eigen collectie of een collectie in opdracht maken bestaande uit 
minimum 1 lijn met minimum 4 modellen. 

 

2.3 Materialen, gereedschappen en machines 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LB BC 019 de verschillende gereedschappen gebruiken. 

LB BC 020 de verschillende machines gebruiken. 

LB BC 021 de toepassing van de te gebruiken materialen verklaren. 

LB BC 022 de functie van de onderdelen van schoeisel uitleggen. 

LB BC 026 de eigenschappen van de gebruikte materialen verwoorden. 

LB BC 028 de verschillende maakmethoden van schoeisel herkennen. 

LB BC 029 de soorten en eigenschappen van leder en hun vervangproducten 
omschrijven. 

 

2.4 Organisatie, planning 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LB BC 030 eigen werkzaamheden plannen. 
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LB BC 032 de correcte werkmethode bepalen. 

LB BC 033 de correcte werkmethode uitvoeren. 

 

2.5 Kwaliteitszorg 

Code Basiscompetenties 

 De cursist kan 

LB BC 034 kwaliteitsvol werken. 

LB BC 063 het gemaakte schoeisel presenteren. 

LB BC 064 de eigen collectie presenteren. 

LB BC 065 portfolio van de eigen collectie maken. 
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3 Modules 

3.1 Module Technologie lederbewerking M LB G001 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

De module Technologie lederbewerking dient bij voorkeur gesitueerd te worden in het begin van de 
opleiding. Deze module stelt zich tot doel de nodige theoretische achtergrond mee te geven zodat de 
praktijk efficiënt kan verlopen. De nadruk ligt op de kennis van de basismaterialen en 
lederbewerkingsmachines in het algemeen. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.1.3 Studieduur 

20 Lt  

3.1.4 Basiscompetenties 

Module Technologie lederbewerking Code M LB G001 

De cursist kan  

de toepassing van de te gebruiken materialen verklaren. LB BC 021 

de verschillende gereedschappen gebruiken. LB BC 019 

de verschillende machines gebruiken. LB BC 020 

de eigenschappen van de gebruikte materialen verwoorden. LB BC 026 

voorschriften naleven. LB BC 001 

verschillende bevestigingsmethodes toepassen. LB BC 018 

3.2 Module Basis lederbewerking M LB G002 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module Basis lederbewerking worden de basiskennis en de –vaardigheden van het leder 
bewerken aangeleerd. 
Tijdens het verwerven van deze basiscompetenties is het van belang te streven naar voldoende 
basisvaardigheid om de basisoefeningen op een behoorlijk kwaliteitsniveau te vervaardigen. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.2.3 Studieduur 

40 Lt 

3.2.4 Basiscompetenties 

Module Basis lederbewerking Code M LB G002 

De cursist kan  

eigen werkzaamheden plannen. LB BC 030 

voorschriften naleven. LB BC 001 

conform de veiligheids- en milieuvoorschriften werken. LB BC 002 

zorgen voor de eigen gezondheid en die van anderen. LB BC 003 

voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen. LB BC 004 

de patronen van een ontwerp uitwerken. LB BC 014 

de basishandelingen uitvoeren om leder te bewerken. LB BC 009 
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de juiste materialen kiezen voor de vervaardiging van de 
basisoefeningen in leder. 

LB BC 016 

handelingen uitvoeren om een eenvoudig ontwerp te assembleren. LB BC 015 

gereedschappen onderhouden. LB BC 010 

machines bedienen. LB BC 012 

de correcte werkmethode bepalen. LB BC 032 

de correcte werkmethode uitvoeren. LB BC 033 

kwaliteitsvol werken. LB BC 034 

de soorten en eigenschappen van leder en hun vervangproducten 
omschrijven. 

LB BC 029 

 

3.3 Module Technologie van de schoen M LB G003 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module verwerft de cursist inzicht in de opbouw van de verschillende schoeisels,… 
De cursist kent de verschillende vervaardigingsprocessen na het beëindigen van deze module. 

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.3.3 Studieduur 

20 Lt  

3.3.4 Basiscompetenties 

Module Technologie van de schoen Code M LB G003 

De cursist kan  

de verschillende maakmethoden van schoeisel herkennen. LB BC 028 

de functie van de onderdelen van schoeisel uitleggen. LB BC 022 

de toepassing van de te gebruiken materialen verklaren. LB BC 021 

de verschillende gereedschappen gebruiken. LB BC 019 

de verschillende machines gebruiken. LB BC 020 

de eigenschappen van de gebruikte materialen verwoorden. LB BC 026 

voorschriften naleven. LB BC 001 

3.4 Module Basis schoenen en sandalen M LB 004 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module Basis schoenen en sandalen worden de kennis en de vaardigheden voor het 
vervaardigen en ontwerpen van de basismodellen van schoenen en sandalen aangeleerd. 
Tijdens het verwerven van de competenties is het van belang te streven naar voldoende vaardigheid 
om de oefeningen op een behoorlijk kwaliteitsniveau te vervaardigen. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.4.3 Studieduur 

80 Lt  
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3.4.4 Basiscompetenties 

Module Basis schoenen en sandalen  Code M LB 004 

De cursist kan  

eigen werkzaamheden plannen. LB BC 030 

voorschriften naleven. LB BC 001 

conform de veiligheids- en milieuvoorschriften werken. LB BC 002 

zorgen voor de eigen gezondheid en die van anderen. LB BC 003 

voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen. LB BC 004 

een ontwerp van schoeisel tekenen. LB BC 056 

de patronen van een ontwerp uitwerken. LB BC 014 

een leestkopie maken. LB BC 057 

de voetmaat nemen. LB BC 058 

aan de hand van patronen het schoeisel assembleren. LB BC 059 

de juiste materialen kiezen voor de vervaardiging van het schoeisel. LB BC 060 

gereedschappen onderhouden. LB BC 010 

handelingen uitvoeren om schoeisel te assembleren. LB BC 061 

machines bedienen. LB BC 012 

de correcte werkmethode bepalen. LB BC 032 

de correcte werkmethode uitvoeren. LB BC 033 

kwaliteitsvol werken. LB BC 034 

het gemaakte schoeisel presenteren. LB BC 063 

de anatomie van de voet verwoorden. LB BC 017 

 

3.5 Module Laag schoeisel M LB 005 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module Laag schoeisel worden de kennis en de vaardigheden voor het vervaardigen en 
ontwerpen van verschillende types ‘laag schoeisel’ aangeleerd. 
Tijdens het verwerven van de competenties is het van belang te streven naar voldoende vaardigheid 
om de oefeningen op een behoorlijk kwaliteitsniveau te vervaardigen. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules: 
-Technologie lederwaren 
-Basis lederbewerking 
-Technologie van de schoen 
-Basis schoenen en sandalen 

3.5.3 Studieduur 

160 Lt  

3.5.4 Basiscompetenties 

Module Laag schoeisel Code M LB 005 

De cursist kan  

eigen werkzaamheden plannen. LB BC 030 

voorschriften naleven. LB BC 001 

conform de veiligheids- en milieuvoorschriften werken. LB BC 002 

zorgen voor de eigen gezondheid en die van anderen. LB BC 003 

voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen. LB BC 004 

een ontwerp van schoeisel tekenen. LB BC 056 

de patronen van een ontwerp uitwerken. LB BC 014 

een leestkopie maken. LB BC 057 

de voetmaat nemen. LB BC 058 
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aan de hand van patronen het schoeisel assembleren. LB BC 059 

de juiste materialen kiezen voor de vervaardiging van het schoeisel. LB BC 060 

handelingen uitvoeren om schoeisel te assembleren. LB BC 061 

gereedschappen onderhouden. LB BC 010 

machines bedienen. LB BC 012 

machines instellen. LB BC 011 

de correcte werkmethode bepalen. LB BC 032 

de correcte werkmethode uitvoeren. LB BC 033 

kwaliteitsvol werken. LB BC 034 

het gemaakte schoeisel presenteren. LB BC 063 

 

3.6 Module Hoog schoeisel M LB 006 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module Hoog schoeisel worden de kennis en de vaardigheden voor het vervaardigen en 
ontwerpen van verschillende types ‘hoog schoeisel’ aangeleerd. 
Tijdens het verwerven van de competenties is het van belang te streven naar voldoende vaardigheid 
om de oefeningen op een behoorlijk kwaliteitsniveau te vervaardigen. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules: 
-Technologie lederwaren 
-Basis lederbewerking 
-Technologie van de schoen 
-Basis schoenen en sandalen 

3.6.3 Studieduur 

160 Lt  

3.6.4 Basiscompetenties 

Module Hoog schoeisel Code M LB 006 

De cursist kan  

eigen werkzaamheden plannen. LB BC 030 

voorschriften naleven. LB BC 001 

conform de veiligheids- en milieuvoorschriften werken. LB BC 002 
zorgen voor de eigen gezondheid en die van anderen. LB BC 003 

voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen. LB BC 004 

een ontwerp van schoeisel tekenen. LB BC 056 

de patronen van een ontwerp uitwerken. LB BC 014 

een leestkopie maken. LB BC 057 

de voetmaat nemen. LB BC 058 

aan de hand van patronen het schoeisel assembleren. LB BC 059 

de juiste materialen kiezen voor de vervaardiging van het schoeisel. LB BC 060 

handelingen uitvoeren om schoeisel te assembleren. LB BC 061 

gereedschappen onderhouden. LB BC 010 

machines bedienen. LB BC 012 

machines instellen. LB BC 011 

de correcte werkmethode bepalen. LB BC 032 

de correcte werkmethode uitvoeren. LB BC 033 

kwaliteitsvol werken. LB BC 034 

het gemaakte schoeisel presenteren. LB BC 063 
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3.7 Module Collectie schoenen  M LB 007 

3.7.1 Situering van de module in de opleiding 

In de module Collectie schoenen worden de kennis en de vaardigheden voor het vervaardigen en 
ontwerpen van schoeisel verworven door de cursist een collectie te laten ontwerpen en vervaardigen. 
Tijdens het verwerven van de competenties is het van belang te streven naar voldoende vaardigheid 
om de oefeningen op een behoorlijk kwaliteitsniveau te vervaardigen. 

3.7.2 Instapvereisten voor de module 

De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules: 
-Technologie lederwaren 
-Basis lederbewerking 
-Technologie van de schoen 
-Basis schoenen en sandalen 

3.7.3 Studieduur 

160 Lt  

3.7.4 Basiscompetenties 

Module Collectie schoenen Code M LB 007 

De cursist kan  

eigen werkzaamheden plannen. LB BC 030 

voorschriften naleven. LB BC 001 

conform de veiligheids- en milieuvoorschriften werken. LB BC 002 

zorgen voor de eigen gezondheid en die van anderen. LB BC 003 

voorschriften in verband met persoonlijke hygiëne toepassen. LB BC 004 

een ontwerp van schoeisel tekenen. LB BC 056 

de patronen van een ontwerp uitwerken. LB BC 014 

een leestkopie maken. LB BC 057 

de voetmaat nemen. LB BC 058 

aan de hand van patronen het schoeisel assembleren. LB BC 059 

de juiste materialen kiezen voor de vervaardiging van het schoeisel. LB BC 060 

handelingen uitvoeren om schoeisel te assembleren. LB BC 061 

gereedschappen onderhouden. LB BC 010 

machines bedienen. LB BC 012 
machines instellen. LB BC 011 

de correcte werkmethode bepalen. LB BC 032 

de correcte werkmethode uitvoeren. LB BC 033 

kwaliteitsvol werken. LB BC 034 

het gemaakte schoeisel presenteren. LB BC 063 

een eigen collectie of collectie in opdracht maken bestaande uit 
minimum 1 lijn met minimum 4 modellen. 

LB BC 062 

een portfolio van de eigen collectie maken. LB BC 065 

de eigen collectie presenteren. LB BC 064 

 


