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Bedrijfskunde voor Goudsmeden.
Vs2-2017

Doelgroep.
Deze cursus bedrijfskunde door VanTol & Breet – Academy is gericht op goudsmeden die zelfstandig
werken of er aan denken om dat te gaan doen.

Doel en opzet.
Je leert in deze praktische en overzichtelijke cursus de basisbegrippen en vaardigheden van
bedrijfskundig management: strategie, marketing, kostprijs berekening en analyses. Zo leer je
marktverkenning uitvoeren, prijsbeleid bepalen, doelen stellen en je werkt aan je sterke en zwakke
punten.
Je krijgt kennis aangereikt die je direct toepast in je dagelijkse werk aan de hand van praktijk
opdrachten. Je docent kent je vak en de dagelijkse praktijk en legt verbanden tussen de theorie en de
praktijk. Hierdoor wordt de leerstof levendig en begrijpelijk.

Programma.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur. Je krijgt ook opdrachten die je alleen of in een klein groepje
gaat uitvoeren. Deze opdrachten zijn praktijkgericht en dragen bij aan het realistisch karakter van deze
cursus. Gedurende het hele programma worden voorbeelden uit de praktijk besproken.
De cursus is opgebouwd uit 5 modules. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Strategie en marketing
Marktverkenning: in welke markt opereert een goudsmid, de structuur van het ambacht.
Marktsegmentatie en positionering: hoe is de sieraden markt verdeeld en waar hoor je thuis.
Concurrenten en strategie: wie zijn je concurrenten en welke strategie heb je nodig voor succes.

Marketingmix
Producten en Diensten: wat moet je maken of verkopen en wat voor service moet of kan je bieden.
Prijsbeleid: in welk markt segment wil je, kun je of moet je werken. Hoewel geen onderdeel van de
marketingmix worden hier kostprijsberekeningen uitgelegd.
Plaats: van uit welke plek of plaats moet je gaan werken om een zo groot mogelijk bereik te hebben.
Promotie: wat kun je doen om je product te verkopen en om een zo een groot mogelijk bereik te
hebben voor je product.

Marketingplan
Aan de hand van de opgedane kennis stel je een marketingplan op. Dit doe je alleen of in een kleine
groep. Het marketingplan dat je opstelt berust op de realiteit van jouw situatie wat betreft vakkennis,
ervaring, ambitie en financiële mogelijkheden.
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SWOT- analyse
SWOT staat voor Strength, Weaknesses, Opportunities en Threats. Een veel gebruikte analyse in
bedrijfskunde om te bepalen of de gestelde doelen van een bedrijf, een product of een persoonlijke
doelstelling haalbaar zijn. Welke interne of externe factoren zijn aanwezig of afwezig die gaan bepalen
of je bedrijf of je ambitie succes of geen succes gaat hebben.

S.M.A.R.T.
In je Marketingplan heb je een realistisch doel gesteld voor je ambitie. In je SWOT analyse heb je
ontdekt wat je sterke en wat je zwakke punten zijn. Om je doelstelling SMART te maken moet het aan
de volgende criteria voldoen;
• Specific; Wat wil ik specifiek bereiken? Waar? Hoe? Wanneer? Met wie? Wat zijn de
omstandigheden en de beperkingen? Waarom wil ik dit bereiken?
• Measurable; Identificeer precies wat je wil zien, horen en voelen als je je doel hebt bereikt.
Ontleed je doelstelling in meetbare elementen. Gelukkiger worden is niet meetbaar, 10%
meer winst wel.
• Attainable; Dit vereist een eerlijke opstelling naar jezelf en je doel. Een afweging of je de tijd,
het talent, het vakmanschap en ervaring hebt om je doel te bereiken.
• Relevant; Is het bereiken van je doel relevant voor je? Wil je echt je doel bereiken, beroemd
worden, 2.4 kinderen hebben en een hypotheek. Je besluit voor jezelf of de persoonlijkheid
en het karakter hebt dat nodig is om inderdaad je doel te bereiken. Sluiten je omstandigheden
aan bij je doelstelling?
• Timely; Deadlines zorgen er voor dat je in actie komt. Zet jezelf realistische, maar toch wat
flexiblele deadlines. Realistische deadlines zorgen er voor dat je motivatie goed blijft en je niet
eindigt in een wedstrijd tegen de klok. Een race tegen de klok is waarschijnlijk niet de manier
waarop je je doel wil bereiken.
Waar
Wanneer
Aanvang
Duur
Kosten

: VanTol & Breet - Kerkstraat 58a - 5211KH Den Bosch
: Zondag 6 januari 2019 tot en met 24 februari 2019.
: 10.00 uur tot 12.00 uur
: 8x 2 uur met huiswerk ongeveer 2 tot 3 uur in de week.
: Eenmalig € 525, = te voldoen niet later dan 2 weken voor aanvang van de cursus.

Aanmelden:

Met bijgaand aanmeldingsformulier.

LET OP:
Er zijn niet meer dan 7 plaatsen beschikbaar.
Contact:
René van Tol MNGG FIPG
Telefoon
: 073-6901475 (werk) – 06 23368722 (mob)
Email
: academie@vantolenbreet.nl
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AANMELDINGSFORMULIER
Ik wil graag deelnemen aan de cursus Bedrijfskunde voor Goudsmeden beginnend op
zondag 6 januari 2019 en ik voldoe de kosten na ontvangst van de factuur uiterlijk 2 weken
voor aanvang van de cursus.

Naam

: ________________________________________________________

Adres

: ________________________________________________________

Postcode/Stad

: ________________________________________________________

Tel. Nr.

: ________________________________________________________

Email

: ________________________________________________________

Met het ondertekenen van dit Aanmeldings formulier verklaar ik ook dat ik bekend ben met
de Leerovereenkomst en Huishoudelijk Reglement behorende bij deze cursus.
Stuur het Aanmeldingsformulier samen met een ondertekende kopie van de
Leerovereenkomst uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus retour naar de VanTol &
Breet – Academie. Op de eerste lesdag wordt de leerovereenkomst door een
vertegenwoordiger van de VanTol & Breet – Academie ondertekent.

-------------------------------------Handtekening en Datum
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Leerovereenkomst.
Deze overeenkomst is gesloten tussen de volgende personen;
René van Tol MNGG namens
VanTol & Breet – Academie
Kerkstraat 58a
5211KH ’s-Hertogenbosch
073-6901475
academie@vantolenbreet.nl
Hierna te noemen Docent.
en
dhr./mevr.
:
adres
:
postcode-plaats
:
tel.
:
email
:
Hierna te noemen Deelnemer.
Naam van de cursus/workshop :
Periode
:
Docent en Deelnemer verplichten zich tot het volgende;
Docent;
- Stelt namens VanTol & Breet – Academie een lesprogramma en voldoende begeleiding ter
beschikking waarmee de Deelnemer zich kan ontwikkelen tot het beoogde doel zoals
omschreven in de beschrijving van de opleiding/cursus/workshop.
-

Geeft de Deelnemer de beschikking over en toegang tot alle benodigde aanwezige middelen
om de aangeboden opleiding/cursus/workshop te volgen en met goed gevolg af te sluiten.

-

Geeft de Deelnemer de gelegenheid tot het inzien van theorie ondersteunende en aan, indien
aanwezig, gerelateerd drukwerk of andere leermiddelen.

-

Het in alle redelijkheid beantwoorden van vragen gerelateerd aan de inhoud van de
opleiding/cursus/workshop.

Deelnemer;
- is aanwezig tijdens de gehele periode die de opleiding/cursus/workshop duurt en indien dit
niet mogelijk is dit tijdig te melden aan de VanTol & Breet – Academie.
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-

zal het lesgeld voor de bovengenoemde opleiding/cursus/workshop uiterlijk 2 weken voor
aanvang overmaken tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

-

belooft geen gereedschap, materialen, boeken, of elk ander rechtmatig bezit van VanTol &
Breet of de VanTol & Breet – Academie mee te nemen uit het atelier of winkel zonder
toestemming van een rechtmatige vertegenwoordiger van VanTol & Breet.

-

mag geen opleidingen/cursus/ workshop aan derden geven met dezelfde inhoud of hetzelfde
onderwerp zoals beschreven in deze overeenkomst gedurende een periode van 1 jaar na
afloop van de opleiding/cursus/workshop. Deze periode van 1 jaar gaat in op de laatste dag
van de gevolgde opleiding/cursus/workshop.

-

is op eigen risico aanwezig in de lesomgeving van de VanTol & Breet – Academie. Zie het
Huishoudelijk Reglement waar dat van toepassing is.

-

is met het ondertekenen van deze overeenkomst akkoord met de inhoud van het
Huishoudelijk Reglement en de in deze overeenkomst vermelde bepalingen.

De contractanten komen verder overeen:
Alle ontwerpen van opdrachten, alle werkstukken, alle inhoud van de werkmappen, alle foto’s en
afbeeldingen zoals ontwerptekeningen en varianten daarop, zijn en blijven eigendom van VanTol &
Breet – Academie en mogen nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden
vermenigvuldigd, gekopieerd, voor publicatie op internet media, zoals Facebook, Instagram, Pinterest
en dergelijke sites of op persoonlijke websites van deelnemers worden gebruikt.
Het intellectueel eigendom en alle rechten van alle ontwerpen en ideeën die tijdens bovengenoemde
lesperiode zijn ontwikkeld of zijn uitgevoerd liggen bij de VanTol & Breet – Academie. Na aankoop van
de bij de VanTol & Breet ontworpen sieraden en voorwerpen gaat het eigendomsrecht naar de maker.
Tussentijds stoppen met een opleiding/cursus/workshop kan met wederzijdse instemming, doch bij
tussentijdse ontbinding van deze overeenkomst wordt geen lesgeld geretourneerd en eventueel door
de deelnemer nog niet betaalde lesgelden blijven verschuldigd.

Aldus opgemaakt en ondertekend te ’s-Hertogenbosch d.d. ……………………………………………………….

………………………………………………………..

Namens VanTol & Breet – Academie
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Huishoudelijk Reglement.
Dit is het Huishoudelijk Reglement van de VanTol & Breet – Academie, hier na te noemen VTB-A. Met
Deelnemer wordt bedoeld een ieder die zich officieel heeft ingeschreven als leerling van de VanTol &
Breet – Academie.
Waar van toepassing gelden de Leverings- en Betalingsvoorwaarden van VanTol & Breet zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

ALGEMEEN
-

Dit Huishoudelijk Reglement is deel van de inschrijving voor een opleiding/cursus/workshop
bij de VanTol & Breet – Academie en is onlosmakelijk verbonden aan de Leerovereenkomst.
Met het ondertekenen van de Leerovereenkomst verklaart u akkoord te zijn met dit
Huishoudelijk Reglement.

-

Iedere deelnemer zal zijn best doen om op tijd aanwezig te zijn zodat de lessen zonder
oponthoud kunnen aanvangen. VTB-A zal een kwartier voor aanvang van de lessen zorg
dragen dat het lokaal waar deze lessen worden gehouden open is.

-

Ontwerpen van sieraden, foto’s van sieraden, alle presentaties, alle teksten in het lesmateriaal
zijn copyright VTB-A en mogen niet met derden worden gedeeld, hetzij persoonlijk, op
internet en op enige andere manier zonder toestemming van de VTB-A.

-

Deelnemers en vertegenwoordigers van de VTB-A onthouden zich van enige soort van
discriminatie, grof taalgebruik en ongepast gedrag. In het geval van niet naleving volgt een
waarschuwing. In het geval van een volgende overtreding van deze clausule volgt een
waarschuwing met een schorsing van één les zonder lesgeld restitutie. Daarna volgt
verwijdering uit de opleiding/cursus/workshop zonder een mogelijkheid van verweer of
lesgeld restitutie.

-

Deelname aan een opleiding/cursus/workshop is alleen mogelijk na het ondertekenen van de
leerovereenkomst.

-

Gereedschap, boeken, DVD’s en ander materiaal worden niet uitgeleend en mogen alleen
worden gebruikt in het leslokaal of de ruimte waar het zich bevindt.

-

Mocht een les geen doorgang vinden, voor welke reden dan ook, zal de VTB-A in overleg met
de Deelnemers een vervangende dag aanwijzen.
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AANSPRAKELIJKHEID .
-

VTB-A is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendom of bezittingen van een
deelnemer.

-

Schade aan eigendom, waaronder sieraden, gereedschap, apparatuur, computers e.d. van de
VTB-A of van andere aanwezigen is voor rekening van de Deelnemer.

-

VTB-A is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor nalatigheid van de Deelnemers.

-

Het gebruik van machines, apparatuur en sommige handelingen aan de werkbank zijn niet
toegestaan zonder het gebruik van een veiligheidsbril en alle handelingen en werkzaamheden
in het atelier of leslokaal zijn in overeenstemming met de voorschriften en zijn voor eigen
risico van de Deelnemer.

LESGELD.
-

Na ontvangst van het aanmeldformulier door de VTB-A heeft de cursist een bedenktijd van
14 dagen ongeacht of het lesgeld is betaald of niet.

-

Lesgeld wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/workshop in zijn geheel
betaald, tenzij anders is overeen gekomen met VTB-A.

-

Als u langer dan 24 uur voor aanvang van de opleiding/cursus/workshop afzegt heeft u recht
op het retourneren van reeds betaald lesgeld min € 50,= administratiekosten. Als u binnen 24
uur voor aanvang afzegt heeft u geen recht op het retourneren van het betaalde lesgeld.

-

Als u opzegt, voor wat voor reden dan ook, na aanvang van de opleiding/cursus/workshop
heeft u geen recht op het retourneren van het lesgeld.

-

Reeds betaald lesgeld of nog openstaande lessen zijn niet overdraagbaar aan mede
deelnemers of aan nog niet aangemelde Deelnemers zonder uitdrukkelijke toestemming van
de VTB-A.

OVERIG.
-

In alle gevallen waarin de wet of dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de directie
van VanTol & Breet - Academie.
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