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 Emanuel Da Silva EmanuelDaSilva@DHTAUtrecht.nl vrijdag 24 juni 2022 10:35 mevrouwKnobbe@mboDeltion.nl

 Op mijn plek

Beste mevrouw Knobbe, 

Eén jaar heb ik op Deltion College in Zwolle gezeten, op de mbo3-opleiding Verkoopspecialist. Dat bleek niet mijn vak. U bracht me in contact met de studieloopbaanbegeleider. Samen hebben we gekeken waar mijn  interesse ligt en vonden we de opleiding Shoe developer aan de Dutch HealthTec Academy (DHTA) in Utrecht. Een schot in de roos! Ik was altijd al creatief en ik heb wat met mode, maar zag dat meer als hobby.  Ik verfde bijvoorbeeld sneakers. Daarin had ik een goed lopend zaakje. Maar Mode en kleding is een studie die vooral door meiden gedaan wordt. Ik had geen beeld van een andere opleiding die je daarin kon doen.  
Ik woon in Lelystad en volgde als basisleerling op ISG Arcus het profiel Economie & Ondernemen.  Dat vak voelde ‘hoog’ aan en bovendien kun je daarna nog alle kanten op, ook naar de techniek en de zorg.  Na het vmbo heb ik in Dronten op Het Perron – een school met vmbo en mbo onder één dak – mijn  mbo2-diploma Servicemedewerker Gebouwen gehaald. Daarna stapte ik samen met mijn vrienden over  naar Deltion, al twijfelde ik toen al. 

Mijn eerste jaar op de DHTA is best zwaar. Ik maak pittig lange dagen, omdat ik elke dag twee keer twee uur onderweg ben vanuit Lelystad. Shoe developer is een bol4-opleiding, dus ik heb elke dag school. Bij deze opleiding haal je in je derde jaar het schoenmakersdiploma en daarna je diploma schoendesigner.  Binnenkort ga ik stagelopen bij een schoenmaker. Schoenherstellen heeft natuurlijk alles met duurzaamheid te maken, het gaat erom dat je kapotte schoenen niet meteen weggooit, maar ze een tweede leven geeft. Mijn docente Sacha heeft een inzamelpunt voor oude schoenen. Daar werken we dan op school aan, we reinigen of hergebruiken ze. Vanaf dag één op school leer je om zuinig met materialen om te gaan,  om leer netjes uit te snijden bijvoorbeeld.  

Ik vind het interessant hoe een schoen in elkaar zit. Dit jaar leren we damespumps en heren Derby’s maken, daarna enkellaarsjes en in de vierde periode sneakers. Dat laatste, dáárvoor ben ik echt hier op school.  We zijn met dertien eerstejaars, jongens en meiden. ’s Ochtends volgen we theorievakken, ’s middags doen we praktijk en leren we de basistechnieken. Naast creativiteit vraagt dit beroep dat je heel nauwkeurig kunt werken. De afwerking van een schoen is belangrijk, maar een schoen is méér dan alleen mooi. Een hak die een halve millimeter te hoog is, kan heup- of rugklachten veroorzaken. Je doet ook orthopedische kennis op, bijvoorbeeld over de afwikkeling van de voet.  

Vanaf jaar drie gaan we echt designen. Designers van het merk Fila komen dan onze zelfontworpen Fila- sneakers beoordelen. Dat is natuurlijk ook een kans om op te vallen! Er zijn oud-leerlingen die werken bij Fila. Laatst hadden we een gastles van Jan Jansen, een van Nederlands bekendste schoenontwerpers. Zelf zou ik later het liefst een eigen sneakerwinkel willen beginnen en een eigen brand ontwikkelen. Het lijkt me heel vet om in mijn derde jaar een half jaar in het buitenland stage te lopen, bijvoorbeeld bij een Canadees bedrijf dat schoenen voor films maakt.  

Op het mbo wordt van je verwacht dat je initiatief neemt en je eigen zaken zelfstandig regelt, méér dan op het vmbo. Het is best lastig om een opleiding te kiezen die echt bij je past. Ik ging mee naar Deltion met mijn vrienden, maar dat werkt niet. Je moet echt iets kiezen wat je ligt. Ik ben blij dat ik toen bij u heb aangegeven dat ik wat anders wilde. Met de decaan heb ik vragenlijsten ingevuld en sites bekeken, zoals www.kiesmbo.nl waar alle opleidingen opstaan. Zo heb ik een opleiding gevonden die mij echt ligt. Nu zit ik goed! 
Hartelijke groeten van 
Emanuel Da Silva
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 Jacolien Knobbe mevrouwKnobbe@mboDeltion.nl          

 Dinsdag 28 juni 2022 16:30

 EmanuelDaSilva@DHTAUtrecht.nl

 Re: Op mijn plek

Hoi Emanuel,

Wat leuk om van je te horen en heel fijn dat je zo op je plek zit bij de DHTA. Dat gun ik iedereen.  

Zo te lezen heb je genoeg uitdaging en zit je vol plannen. 

Ik hoop van harte dat je je ambities kunt waarmaken, maar dat lukt vast met zoveel motivatie.  

Veel succes!

 
Vriendelijke groet,

Jacolien Knobbe
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