Algemene informatie vakmodules lederen tassen
Datum: 31 januari 2017

Als losse module of onderdeel van onze vakopleiding
Elke vakcursus kun je als losse module volgen maar je kunt ook direct doorgaan met de
volgende module waarin je weer een nieuw tassysteem leert toe te passen. Afhankelijk van je
niveau van werken ontvang je een advies van de vakdocent. Het te behalen certificaat per
cursus/module maakt onderdeel uit van onze complete vakopleiding professioneel lederen
tassenmaker.

Waarin onderscheiden we ons met onze vaklessen?
Je kunt je eigen programma op maat volgen met je eigen leerwensen en leerdoelen m.b.t. keuze
tassysteem. Alle deelnemers kunnen naast het volgen van de vakmodules ook inschrijven voor
een facultatief programma (hier zijn extra kosten aan verbonden) waarin via workshops en
werkbezoeken, dieper wordt ingegaan op bepaalde technieken, materialen en toepassingen.

Voor wie?
Voor iedereen die het maken van een lederen tassen op professioneel niveau wenst te beoefenen
en zich alle basistechnieken eigen wil maken om zich vervolgens zelfstandig toe te leggen op
diverse varianten en uitvoeringen.

Startdata
Deelnemers kunnen zowel een dag- als een avondcursus volgen. Na een aantal lessen kunnen
deelnemers ook op andere dagdelen gebruik maken van ons leeratelier om te werken aan hun
producten op basis van een strippenkaart.
Via de aanmeldbutton kun je de gewenste startdatum aangeven. Mocht de groep vol zijn dan
neemt Karin Vos contact op voor het inplannen van een nieuwe datum.


Eindhoven: dinsdagavond 19:30-22:00 uur
(8 x 2,5 uur= 20 uur per module) - om de week, m.u.v. schoolvakanties.

Lesdinsdagen 2017 huidige module (nog 2 plekken vrij)
7/2 – 21/2 - 7/3 - 21/3 - 4/4 - 18/4 - 9/5 - 23/5
Volgende module start: 13/6
Overige lesdata nog tot de zomervakantie: 27/6 - 11/7.



Eindhoven: donderdag 10.00 uur tot 15.00 uur
(4 donderdagen van 5 uur = 20 uur) - om de week

Start: donderdag 23 maart, 6 en 20 april en 11 mei (tijdens de meivakantie geen lessen).


Eindhoven: zaterdag 10:00 -15:00 uur
(4 zaterdagen van 5 uur = 20 uur) - om de week m.u.v. schoolvakanties.

Volgende module: zaterdag 8 en 22 april en 13 en 20 mei (aangepast rooster i.v.m. meivakantie
en Hemelvaart weekend)

Studiebelasting/huiswerkopdrachten
Voor het goed doorlopen van deze vakcursus wordt geadviseerd om wekelijks minimaal 2 uur
de praktische huiswerkopdrachten na elke vakles te oefenen. Voor deelnemers die dit beroep
professioneel willen beoefenen adviseren we minimaal 8 uur per week de huiswerkopdrachten
uit te voeren.
 Cursusomvang in uren: 20 uur (8 lessen van 2,5 uur avond of 4 dagen van 5 uur overdag)
 Huiswerkopdrachten: 14 uur (hobby)-56 (professioneel) uur (niet verplicht)
Deelnemers die thuis geen leermachine hebben, kunnen voor het huiswerk ook gebruik maken
van de leermachines van Het Ambachtshuis Brabant op basis van een strippenkaart.

Eindtoetsing / certificering
Elke module wordt afgesloten met een certificaat van Het Ambachtshuis Brabant. De vakcursus
is onderdeel van de vakopleiding 'lederen tassen maken' op professioneel niveau.

Prijs
€ 375,- (vrijgesteld van Btw) per persoon.
Inclusief patronen, gebruik machines en koffie/thee. Excl. leer, textiel en fournituren naar keuze.
Houd rekening met een bedrag extra per tas vanaf € 35,-, afhankelijk van de persoonlijke keuze.

Locatie
Eindhoven: Het Ambachtshuis Brabant, Leder- en naaiatelier aan het Muntplein 17 in
Eindhoven, nabij het DAF-museum >> Routebeschrijving

Informatie & aanmelding
Meld je aan via de aanmeldbutton op de website.
Eerst meer informatie? Neem dan contact op met karin.vos@onsambachtshuis.nl
De algemene voorwaarden van Oranjestarters BV, handelend onder de naam van Het
Ambachtshuis Brabant, zijn van toepassing.

