
MAROKIJNBEWERKER



WAT MAG JE IN DEZE OPLEIDING 
VERWACHTEN? 
• In de opleiding Marokijnbewerker verwerf je kennis en vaardigheden 

op het vlak van accessoires en handtassen. 

Je leert:

• kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen

• realisatietechnieken vakkundig toepassen

• diverse werkstukken zelfstandig aanpassen op persoon en in patroon

• via het verwerven van deze vaardigheden je professioneel verder 
ontwikkelen.



HOE ZIET EEN LES ERUIT? 
• Tijdens de les zal theorie en praktijk 

afwisselend gegeven worden. 

• Theorie-momenten worden professioneel 
ondersteund met voorbeelden en filmpjes.

• Praktijkmomenten gaan steeds vooraf aan 
het tekenen van een patroon. Ook dit krijg je 
aangeleerd. De leerkracht zorgt voor 
voldoende didactisch materiaal zodat je de 
leerstof goed kan internaliseren. 

• Wij zorgen voor een fijne klassfeer in een 
geweldig atelier.



WAARIN ZIJN WIJ ANDERS DAN DE REST? 

• Wij onderscheiden ons in de eigentijds werkstukken die we maken. 
Ook het ambachtelijk handnaaien van leder komt aan bod.

• De leerkracht gaat zeer gedifferentieerd te werk. Elke cursist krijgt de 
aandacht die hij/zij verdient. Cursisten die sneller werken zullen niet 
op hun honger zitten en krijgen uitbreidingsoefeningen. Cursisten die 
meer begeleiding nodig hebben krijgen dit ook.

• Elke cursist kan een werkstuk uitwerken naar eigen creativiteit.

• Onze leerkrachten staan met vol enthousiasme voor de klas en doen 
er alles aan om het elke cursist zo aangenaam mogelijk te maken.



De werkstukken uit het eerste jaar

Tassel Lederen lint Vouwtasje

Module basis lederbewerking



Ronde etuiRonde geldbeugel Porte-cartes



Pennenetui

Module kleine lederwaren

Brillenetui met zijwaarts 
soufflet

Brillenetui op 
vorm



Make-up tasje Portemonnee



Handtas, zijwaarts soufflet
met aangesneden bies

Rugzak, accordeon 
techniek

Module initiatie handtassen



Het atelier
• Je krijgt les in een gloednieuw atelier waar alle machines voorhanden zijn die je nodig hebt om lederwaren te 

maken. Wij hebben voldoende ledermachines aangevuld met een zuilmachine.

11 vrije arm ledermachines

1 zuilmachine

2 riemensnijders

3 schalmmachines

Splitmachine

Filteertoestellen met verschillende koppen

Spindels

Tafelgrote snijmatten

Ergonomische werktafels,… zijn ter beschikking in ons atelier.





WAT KAN JE DOEN MET 
DIPLOMA/CERTIFICAAT
• De gehele opleiding duurt 4 jaar:

1ste jaar: Basis marokijnbewerker

2de jaar: Vrijetijdshandtassen

3de jaar: Haute couture handtassen

4de jaar: Collectie handtassen

• Als je slaagt voor de opleiding krijg je na elke module een 
deelcertificaat. 

• Na de gehele opleiding ontvang je het certificaat Marokijnbewerking. 
Hiermee kan je aan de slag als zelfstandige of in een bedrijf.



OVERTUIGD?
DE ONLINE INSCHRIJVINGEN ZIJN GESTART OP 25 MEI 

JE KAN OOK INSCHRIJVEN NA AFSPRAAK OP HET SECRETARIAAT 

CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86
2800 Mechelen
info.mechelen@crescendo-cvo.be
+32 15 41 30 45

mailto:Info.mechelen@crescendo-cvo.be

