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INLEIDING
In deze brochure leest u alles over onze opleiding tot slotenmaker. Het
betreft een 5-daagse opleiding waarin u alle vaardigheden leert die 
een professioneel slotenmaker dient te hebben. Wanneer deze 
voldoende wordt afgerond krijgt de deelnemer een certi�caat.

De noodzaak van deze opleiding kun je terug vinden in de markt waar
slotenmakers niet altijd in een goed daglicht worden gezet. Dit heeft te 
maken met de oplichting en de expertise in de branche. Met deze 
opleiding willen wij slotenmakers verantwoord laten werken door de 
kennis en praktische vaardigheden te bieden die dit vak van u vraagt. 

WAT IS EEN
SLOTENMAKER?

Rondom het woord slotenmaker zijn nogal eens verkeerde 
interpretaties. De slotenmakers van nu, maken namelijk geen 
sloten meer. Zij richten zich nu veel breder in de markt. Vaker zijn 
het beveiligingsspecialisten die behalve klanten adviseren ook 
sloten monteren en verkopen. Maar ook het openen van deuren. 
Dit gebeurt veelal wanneer mensen zichzelf hebben 
buitengesloten of het slot kapot is. Hierbij is het de zaak om de 
deur snel en met zo min mogelijk schade te openen. 



LEERDOELEN

LEERLIJST

Het doel van de opleiding is om alle theoretische kennis en praktische
vaardigheden te leren die nodig zijn om als professioneel slotenmaker 
aan de slag te gaan. Denk hierbij aan slotherkenning, kennis van het
gereedschap, inschatting kunnen maken van de situatie en de 
vaardigheid om het slot juist te openen of te monteren. Na de 
opleiding bent u in staat om klanten te adviseren (beveiligingsadvies te 
geven), deuren te openen, hang en sluitwerk te plaatsen, sleutels bij te 
maken en meer.

THEORIE
- Werking van verschillende type sloten
- Slotherkenning
- Toepassingen van de sloten en overige materialen
- Openen van sloten en deuren
- Probleemstellingen

PRAKTIJK
- Openen van sloten en deuren
- Plaatsen van hang en sluitwerk



ALGEMEEN
DUUR: 5 dagen

Opleidingsdata op etcb.nl/opleiding-slotenmaker

KOSTEN:

INSTRUCTEUR
Peter is een trainer in openingstechnieken 
en hang-en sluitwerk die rechtstreeks uit 
de praktijk komt. Al in de vorige generatie 
was slotenmaker hét familieberoep en dit 
heeft hij met succes weten voort te zetten.

Omdat hij en zijn team nog steeds 
volledig actief zijn in de branche gebruikt 
hij altijd de meest actuele technieken in . 
Ook vind hij het belangrijk dat de kennis 
die hij overdraagt daadwerkelijk bruikbaar 
is en sluit hij overbodige technieken uit. 
Zo leert u precies waar u voor komt. 

Peter 
Godijn

LOCATIE: ETCB TRAININGS CENTRUM
Griendstraat 27, 2921 LA Krimpen a/d IJssel

€2499,- excl. 21% BTW



CERTIFICERING

ERKENNING

Aan het einde van de opleiding vind er een toetsmoment plaats waar
theorie en praktijk worden getoetst. Wanneer deze voldoende wordt
afgerond krijgt de deelnemer een certi�caat. Met dit certi�caat heeft u 
het bewijs in handen dat u gekwali�ceerd bent als slotenmaker. 

Wanneer u de opleiding heeft afgerond en 
u wellicht voor uzelf begint als 
slotenmaker bestaat de mogelijkheid het 
Slotenmakers Keurmerk Nederland te 
verwerven. Dit keurmerk is tot leven 
gekomen vanwege de vele wanpraktijken 
in de slotenmakers branche. Met dit 
keurmerk bewijst u een gekwali�ceerd 
slotenmakers bedrijf te zijn. Ook 
bestaande slotenmakers kunnen dit
keurmerk aanvragen.



MEDIA



DATA, INFO & AANMELDEN
ETCB.NL/OPLEIDING-SLOTENMAKER

CONTACT
Griendstraat 27,  2921 LA

E: info@etcb.nl
T: +31 (0)85 - 070 08 30
W: etcb.nl

Krimpen a/d IJssel
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