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Doorleren na je mbo
Welke gerenommeerde vervolgopleidingen zijn er?

•  Na het afronden van de mbo-opleiding Shoe Developer zijn er verschillende mogelijkheden tot 
doorstuderen/specialiseren zowel in Nederland als in het buitenland.  Verschillende Kunstacademies in 
Nederland bieden HBO Fashion Design opleidingen aan die aansluiten op de schoenopleiding.  
Een daarvan is:

 • De opleidingen fashion-design bij Artez 

•  De volgende (textiel) design-opleidingen in het buitenland sluiten aan. Deze cursussen bereiden 
studenten voor als specialisten op het gebied van textiel design. Zij zullen leren hoe kleur en stof 
varieert,  onderzoek te doen en het maken van textielontwerp collecties:

 • Bachelor of Design bij The-Florence-Institute-of-Design-International
 • Bachelor Fashion Textile-Design Italie Como 
 • Bachelor Fashion Textile Design bij LISAA in Parijs 

Informatie voor vakmensen in de Schoenenbranche  - 
werkenden -

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden naast de reguliere opleidingen
Welke leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn er naast de reguliere opleidingen?

•  Dutch Shoe Academy, cursussen 
De Dutch Shoe Academy is het expertisecentrum voor leer en schoen voor Nederland en omringende 
landen. De kracht van de Dutch Shoe Academy is de hoogwaardige kennis van 
leerbewerkingstechnieken, schoentechniek en schoenontwerp. Bij de Dutch Shoe Academy leer je alles 
wat met leer en schoenen te maken heeft: traditionele en innovatieve technieken voor het ontwerpen, 
maken en herstellen van lederwaren, schoenen en zadels, de verschillende kernmerken van doelgroepen 
en markten. 
Cursussen:

 • Industrial Footwear Design (IFD) 1 jaar
 • Industrial Footwear Design (IFD) in het Engels 1 jaar
 • Ambachtelijk schoenmaken 3 jaar
 • Finishing touch voor schoenherstellers 2 dagen
 • Medische kennis van voet en enkel 10 dagen
 • Ambachtelijk tassenmaken 5 dagen 

•  René van den Berg Academy 
De René van den Berg Academy de 3-jarige cursus ambachtelijk schoenmaken en workshops van 1 of 2 
dagen:

 • Cursus Ambachtelijk schoenmaken 3 jaar
 • Workshop Hakken maken 1 dag
 • Workshop Mallen maken 1 dag
 • Workshop Leesten maken 2 dagen  

•  MKB-cursussen en trainingen voor ondernemers 
MKB Cursus & Training is een zelfstandig en onafhankelijk trainingsbureau voor ondernemende mensen. 
Er zijn bijvoorbeeld workshops/cursussen op het gebied van communicatie, leidinggeven, financiën en 
Arbo veiligheid. De branchevereniging NSV is lid van MKB-NL, daarom kunnen aangesloten vakmensen 
een reductie krijgen bij de cursussen.  

https://www.artez.nl/opleidingen/fashion-design
https://www.bachelorstudies.com/Bachelor-of-Design-(3-year-Interior)/Italy/The-Florence-Institute-of-Design-International/
https://www.bachelorstudies.com/Fashion-Textile-Design/Italy/IED-Como/
https://www.bachelorstudies.com/BACHELOR-FASHION-DESIGN-TEXTILE-DESIGN/France/LISAA-Paris/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/industrial-footwear-design/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/industrial-footwear-design-english/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/ambachtelijk-schoenmaken/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/finishing-touch/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/medische-kennis-van-voet-en-enkel/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/ambachtelijk-tassen-maken-in-5-dagen/
https://www.renevandenbergacademy.nl/
https://www.renevandenberg.nl/
https://www.renevandenbergacademy.nl/workshops/
https://www.renevandenbergacademy.nl/workshops/#workshop_mallen
https://www.renevandenbergacademy.nl/workshops/#workshop_leesten
https://www.mkbct.nl/
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Leven lang ontwikkelen met mbo-erkenning
Hoe kun je blijven leren?

•  Informatie over mbo certificaten 
Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt 
daarbij een belangrijke rol. Mbo-certificaten zijn een belangrijk instrument om een leven lang te 
ontwikkelen. Voor de schoenherstellers en schoenmakers  zijn nog geen mbo-certificaten vastgesteld. 
Wel is er 1 keuzedeel Schoenhersteller die mogelijk een mbo-certificaat kan  gaan worden:

 • Keuzedeel Vervaardigen van de schoen

Je staat er niet alleen voor
Welke brancheorganisaties zijn er?

•  Nederlandse Schoenmakers Vereniging (NSV) 
De Nederlandse Schoenmakers Vereniging (NSV) is de branchevereniging voor de schoenmakers. De 
vereniging heeft als doelstelling het behartigen van de gemeenschappelijke economische en sociale 
belangen van haar leden én van het schoenherstellersbedrijf in het algemeen.

https://certificaat-mijn.s-bb.nl/
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/2539?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dschoenherstellers
https://www.schoenmaker.nl/pg-32062-7-126921/pagina/welkom.html
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Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke beurzen en evenementen zijn er?

De brancheorganisatie Nederlandse Schoenmakers Vereniging (NSV) organiseert jaarlijks een aantal 
evenementen:
1.  Wedstrijd schoenmakerij van het jaar 

De wedstrijd schoenmakerij van het jaar heeft als doel:
 • Imago van de schoenmakerij verhogen
 • Publiciteit verhogen
 • Meer klanten naar de schoenmaker
 • Bestaande klanten vaker naar de schoenmaker
 • Weggooi verdrag verminderen = duurzaam

2.  Europese vakwedstrijd voor schoenmakers 
Het doel van de Europese vakwedstrijd voor Schoenmakers is om de technische kennis inbegrepen in ons 
ambacht op Europees niveau te demonstreren en te vergelijken. Tevens kunnen wij door middel van de 
Europese vakwedstrijd voor Schoenmakers onze producten en diensten promoten en het imago, de 
reputatie en de kwaliteit van het schoenmakers- en schoenherstellers ambacht bevorderen. 
De organisatie is in handen van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging in samenwerking met de 
Dutch Shoe Academy. 

3.  NSV-dag (september) 
Dit is een dag waarbij de familie met de Schoenmakerij gecombineerd wordt. Een gezellige dag op een 
wisselende locatie in het land waarbij het directe gezin meegenomen mag worden.

4.  Regiobijeenkomsten (mei en juni) 
Regionale bijeenkomsten worden gehouden in Schoenmakersbedrijven, waarbij in een kleinere setting 
met elkaar van gedachten wordt gewisseld over het vak.

5.  Themabijeenkomst (eind oktober) 
Op deze bijeenkomst wordt elke keer een wisselend thema behandeld. Een thema kan vakgericht, 
commercieel gericht of economisch gericht zijn. Bedoeld om kennis uit te wisselen. 

6.  Schoenmakersdiner 
De avond staat in het teken van ontmoeten en gezellig samenzijn. Maar daarnaast vindt ook weer de 
tentoonstelling van de Europese Vakwedstrijd plaats en natuurlijk wordt ook weer de Schoenmakerij 
van het Jaar bekend gemaakt.

•  Lineapelle in Milaan 
Europeese schoenen/tassen/materialen beurs. Innovaties materialen en technieken. Twee keer per jaar, 
3 dagen. 

•  Fashionweek Milaan 
Gekoppels aan de Lineapelle. Etalages/exposisties/lezingen rondom fashion. Twee keer per jaar.

•  Internationale vakbeursdagen Schoenmakerij & Orthopedie 
Jaarlijkse vakbeurs in Rotterdam rondom reperaties/machines/zolen/materialen. 

•  Materialenbeurs Utrecht 
Een jaarlijkse beurs voor leerbewerkers (Nl en Belgie)  waar groothandelaren van leer en fournituren 
aanwezig zijn. Leerbewerkers bieden hun overtollige voorraad te koop aan en er zijn workshops en 
lezingen.

https://www.schoenmaker.nl/pg-32062-7-126921/pagina/welkom.html
https://www.schoenmaker.nl/tp-32062-2/schoenmakerijvhjaar
https://www.schoenmaker.nl/tp-32062-2/vakwedstrijd
https://www.schoenmaker.nl/tp-32062-2/schoenmakersdiner
https://www.lineapelle-fair.it/en
https://fashionweekonline.com/milan/schedule
https://www.facebook.com/events/sint-laurensdreef-22-utrecht/materialenbeurs-utrecht-2020/3087084731568552/
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Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke vakbladen zijn er?

•  Schoenvisie 
Schoenvisie is het vakblad en het digitaal platform voor de schoenenbranche. 

•  Elle 
De Elle is als vakblad en digitaal platform de plek voor alle trends en ontwikkelingen rondom mode/
fashion. 

•  MaterialDistrict Rotterdam 
MaterialDistrict Rotterdam is het enige jaarlijkse evenement in Nederland dat materiaalfabrikanten en 
voorschrijvers van materialen uit alle sectoren van de ruimtelijke vormgeving (interieur, architectuur, 
tuin & landschap, Leisure, meubel- & interieurbouw, en tentoonstelling, stage & decor) bij elkaar brengt.

•  Gallery Shoes in Düsseldorf 
Jaarlijkse schoenenbeurs voor inkopers, designers en schoenmakers uit Europa.

•  Micam in Milaan 
Jaarlijkse schoenenbeurs voor inkopers, designers en schoenmakers uit de hele wereld. 

https://www.schoenvisie.nl/
https://www.elle.com/
https://rotterdam.materialdistrict.nl/
https://gallery-shoes.com/?lang=en
https://milano.themicam.com/en/
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Goed vakmanschap
Wat houdt het vak in?

•  Het beroep van schoenhersteller 
De schoenhersteller is een ondernemend vakman die lederwaren repareert en verkoopt. Als winkelier in 
een kleine schoenmakerij verkoopt hij onder meer schoenen, veters, schoensmeer. Als technicus 
repareert hij niet alleen schoenen, maar ook lederwaren als riemen in tassen. De complexiteit van het 
werken met leer is dat het om een natuurlijk product gaat. Met als gevolg dat de basis waarmee hij 
werkt altijd anders is. De ambachtelijke, creatieve en technisch begaafde schoenhersteller moet dan 
ook veel geduld kunnen opbrengen en beschikken over ‘twee rechterhanden’. Belangrijk is dat hij de 
reparatie zo uitvoert dat de herstelde schoenen en lederwaren zoveel mogelijk in de originele staat zijn 
teruggebracht. Met behoud van pasvorm, model, functionaliteit en kwaliteit.

•  Het beroep van ambachtelijk schoenmaker/ shoe developer 
De ambachtelijk schoenmaker, ook wel maatschoenmaker, is een modebewuste ondernemer. Een 
creatieve vakman die schoenen kan ontwerpen en maken. Zijn commerciële houding stelt hem 
bovendien in staat zijn schoenen aan de man te brengen. Als ambachtelijke schoenmaker kan hij twee 
soorten passchoenen maken om te bepalen of hij wel of geen schoenen kan vervaardigen voor klanten 
met een voetafwijking. De eerste passchoen is meestal van transparant thermoplastisch materiaal, 
zodat de maatschoenmaker kan vaststellen waar hij de leest nog moet aanpassen. Als tweede 
passchoen gebruikt hij een 3D-model: een grove versie van het eindproduct, dat qua vorm en materialen 
vergelijkbaar is met de ware schoen.

Goed om te weten
Welke innovaties en ontwikkelingen zijn er binnen de branche?

• Het wordt steeds belangrijker voor schoenmakers om te ondernemen en verkopen.
•  Bedrijven die het schoen herstellen uitvoeren en opdrachten krijgen van aanverwante disciplines zijn in 

opkomst. Dit betekent dat schoenmakers andere soorten werkzaamheden krijgen. Kleine orthopedie en 
aanpassingen aan confectieschoenen krijgen meer aandacht binnen de schoenherstellersbranche. Deze 
vorm van activiteitenuitbreiding van de bedrijven is afhankelijk van de regels van de zorgverzekeraars. 
De schoenmakers krijgen de opdrachten van orthopedisch schoen technische bedrijven. Dit zorgt voor 
een veranderde nadruk in reparatiewerkzaamheden.

•  De schoenmakers krijgen in toenemende mate te maken met vergrijzing. De instroom van jongeren in de 
branche verdient dus extra aandacht de komende jaren. Daarnaast vormt de overname van bestaande 
ondernemingen, waarvan de eigenaars met pensioen gaan, een kans voor jongeren om in te stromen.        

Informatie voor geïnteresseerden in de Schoenenbranche 
- werkzoekenden -

https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/schoenhersteller-2
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/maatschoenmaker
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Het vak leren in het mbo 
Welke opleidingen kun je waar doen?

•  Dutch HealthTec Academy (MBO Amersfoort) 
De Dutch HealthTec Academy (DHTA), onderdeel van MBO Amersfoort, biedt unieke vakopleidingen op 
het gebied van gezondheidstechniek.  Hier worden de unieke mbo-schoenmakersopleidingen  gegeven: 

 • Opleiding schoenhersteller niveau 2 BBL
 • Opleiding schoenhersteller ondernemer niveau 3 BBL
 • Opleiding shoe developer (schoenontwerper) niveau 4 BOL

•  Alle informatie over de reguliere mbo-opleidingen, inhoud/vorm/beroepsinformatie etc. is te vinden op:
 • informatie mbo-opleiding schoenherstellers
 • Informatie opleiding Shoe developer

Kans op werk
Wat is het arbeidsmarktperspectief van de branche?

•  Feiten en cijfers SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)  
Het arbeidsmarktperspectief van de schoenhersteller en shoe developer:

 •  In de branche werken ruim. 1.500 personen (waarvan 550 in loondienst) als schoenhersteller. Er zijn 
ca. 720 ondernemingen, waarvan 43% eenmansbedrijven, 45% heeft twee tot drie werkenden. 1

 •  In de branche werken ca. 550 personen (in 2010) als maatschoenmaker. Er zijn ca. 250 
ondernemingen. 2

• Dashboard SBB sectorkamerrapportages
 •  Schoenhersteller niveau 2: 86% van diegene die het diploma haalt van de reguliere 

mbo-opleidingstroomt door naar de arbeidsmarkt. 
  •  Schoenhersteller niveau 3: 100% van diegene die het diploma haalt van de reguliere mbo-opleiding 

stroomt door naar de arbeidsmarkt.

•  Branche organisatie op zoek naar schoenherstellers en makers  
Momenteel zijn wij voor onze leden op zoek naar gemotiveerde werknemers, zowel fulltimers als 
parttimers op diverse plaatsen in het land. Het liefst gediplomeerde schoenherstellers maar ook 
mensen met ervaring in een ander ambacht kunnen reageren. Indien je wilt werken als schoenmaker heb 
je bijna altijd een baan. Veel schoenmakers zijn op zoek naar personeel en op dit moment zijn er ook veel 
schoenmakerij te koop in de branche. 

1    EIM, Structuuronderzoek schoenherstellersbedrijven, 2011. 

2    EIM, Structuuronderzoek orthopedisch schoen technisch bedrijf en orthopedische instrumentmakers, 2011.  

https://www.dutchhealthtecacademy.nl/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleiding/schoenhersteller-ondernemer/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleiding/schoenhersteller-ondernemer/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleiding/shoe-developer/
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/schoenhersteller-2
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/maatschoenmaker
https://trendrapport.s-bb.nl/sv/
https://www.s-bb.nl/activiteiten/feiten-en-cijfers/rapportages/
https://www.schoenmaker.nl/pg-32062-7-126930/pagina/werkgelegenheid.html
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Het vak al werkend leren
Waar kan het vak al werkend geleerd worden?

•   BBL-opleiding (werkend leren) 
Dutch HealthTec Academy (MBO Amersfoort)  
De Dutch HealthTec Academy (DHTA), onderdeel van MBO Amersfoort, biedt unieke vakopleidingen op 
het gebied van gezondheidstechniek.  Hier worden de unieke mbo-schoenmakersopleidingen  gegeven: 

 • Opleiding schoenhersteller niveau 2 BBL
 • Opleiding schoenhersteller ondernemer niveau 3 BBL
 • Opleiding shoe developer (schoenontwerper) niveau 4 BOL

•  Ambachtsacademie schoenhersteller 
Ook bestaat er de mogelijkheid voor mensen van 40 en ouder om het vak van schoenhersteller in 
de praktijk te leren. Het leerling-gezel-meester systeem is de manier om een ambacht te leren. 
Een opleiding van de Ambachtsacademie volg je in het bedrijf van een vakman of -vrouw in jouw regio. 
Gedurende 1,5 jaar maak je al werkende de vlieguren die nodig zijn om het vak in de vingers te krijgen. 
Om in aanmerking te komen moet je aan verschillende eisen voldoen. Bijv. voltijds beschikbaar zijn 
(1,5 jaar), een uitkering hebben nog geen werk. Je bekwaamt je in de sleutelactiviteiten die horen bij 
het vak van schoenhersteller: repareren schoenen en kleine lederwaren, adviseren van de klant en  
(bij)verkopen, verzorgen van de werkplaats en winkel en verrichten specialistische activiteiten. 

Het vak leren kennen met (beginners)cursussen
Welke cursussen kun je doen?

•  Dutch Shoe Academy, cursussen 
De Dutch Shoe Academy is het expertisecentrum voor leer en schoen voor Nederland en omringende 
landen. De kracht van de Dutch Shoe Academy is de hoogwaardige kennis van leerbewerkingstechnieken, 
schoentechniek en schoenontwerp. Bij de Dutch Shoe Academy leer je alles wat met leer en schoenen te 
maken heeft: traditionele en innovatieve technieken voor het ontwerpen, maken en herstellen van 
lederwaren, schoenen en zadels, de verschillende kernmerken van doelgroepen en markten. 
Opleidingen:

 • Industrial Footwear Design (IFD) cursus 1 jaar
 • Industrial Footwear Design (IFD) in het Engels 1 jaar
 • Ambachtelijk schoenmaken 3 jaar

•  Ambachtelijk schoenmaken René van den Berg  
De cursus ambachtelijk schoenmaken wordt uitgevoerd door de René van den Berg Academy. René is een 
schoenmaker in hart en nieren en als docent betrokken bij opleidingen van de Dutch Shoe Academy. 
Deze cursus voert hij uit onder zijn eigen academie.

https://www.dutchhealthtecacademy.nl/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleiding/schoenhersteller-ondernemer/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleiding/schoenhersteller-ondernemer/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/opleiding/shoe-developer/
https://www.ambachtnederland.nl/schoenhersteller
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/industrial-footwear-design/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/industrial-footwear-design-english/
https://www.dutchhealthtecacademy.nl/cursus/ambachtelijk-schoenmaken/
https://www.renevandenberg.nl/
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