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MODULE 1 - 1
Introductie cursus.
Duur
Kosten
Begin

: 10 hele lesdagen, 1 dag per week van 10.00 uur tot 16.30 uur.
: € 625, = + btw
: zaterdag 31-8-2019

Deze module is bedoeld voor starters of beginnende goudsmeden die de basistechnieken nog moeten
leren of willen verbeteren. Na afloop ben je in staat om zelfstandig eenvoudige sieraden van goede
kwaliteit te ontwerpen en te maken.
In deel 1 van deze module leer je het volgende;
•
•
•
•
•

De basis van de traditionele goudsmids technieken, zoals vijlen, solderen, buigen, smeden.
Eenvoudige zilveren sieraden maken met en zonder stenen.
Elementair ontwerpen en tekenen.
Versieringstechnieken, werken met graveerstekers, freesjes en oxidatietechniek.
Afwerking, polijsten, matteren.

Deze module gaat alleen door met 4 deelnemers.
Deze cursus is inclusief het gebruik van het handgereedschap op de werkbanken en al het andere
aanwezige gereedschap. De student krijgt het gebruik van 50 gram eerste gehalte zilver, inclusief
verschillende soorten soldeer, gedurende de cursus. Het gereedschap en het zilver wordt door de
student gebruikt onder voorwaarden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement en
Leerovereenkomst.
De cursus wordt afgesloten met de uitreiking van het deelname certificaat Introductie tot
Goudsmeden. Dit certificaat geeft recht tot deelname aan Module 1 | Deel 2.
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Module 1 - 2
Vervolg op de Introductie cursus.
Deze cursus is het vervolg op de introductie cursus Deel 1. Je kunt hier beginnen als je al ergens een
cursus hebt gevolgd of een deeltijdscursus van de Vakschool hebt afgerond. Wat je hebt geleerd in
het eerste gedeelte wordt hier verder verdiept en verbreedt. Door thuis te kunnen werken kan je
door je huiswerk te maken meer ervaring op doen. Hoe meer uren aan de werkbank hoe beter.
Duur
Kosten
Aanvang
•
•
•
•
•

: 10 hele lesdagen, 1 dag per week van 10.00 uur tot 16.30 uur.
: € 575, = + btw
: 31-8-2019

Verbreding en verdieping van basis goudsmids technieken, zoals vijlen, solderen, buigen,
smeden.
Eenvoudige zilveren sieraden maken met en zonder stenen.
Elementair ontwerpen en tekenen.
Versieringstechnieken, werken met graveerstekers, freesjes en oxidatietechniek.
Afwerking, polijsten, matteren.

Deze cursus is inclusief het gebruik van het handgereedschap op de werkbanken en al het andere
aanwezige gereedschap. De student krijgt het gebruik van 50 gram eerste gehalte zilver, inclusief
verschillende soorten soldeer, gedurende de cursus. Het gereedschap en het zilver wordt door de
student gebruikt onder voorwaarden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement en
Leerovereenkomst.
De cursus wordt afgesloten met de uitreiking van het deelname certificaat Introductie tot
Goudsmeden. Dit Certificaat geeft recht op deelname aan Module 2.
Verdere informatie over de opleidingen staat vermeld in de Leerovereenkomst en het Huishoudelijk
Reglement.
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