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Module 2 – Professioneel Goudsmid.
DAGOPLEIDING .
Voor bezitters van deelcertificaat module 1 of een certificaat of diploma van een door VanTol & Breet
– Academie geaccepteerde cursus of opleiding.
Duur
Kosten
Start op

: 18 hele lesdagen, 1 dag per week.
: € 975, - plus BTW
: donderdag 22 augustus 2019 en duurt tot 19 december 2019

Module 2 betreft verbreding en verdieping van het curriculum van Module 1 en brengt je naar een
hoger en professioneel acceptabel niveau. Na afloop ben je in staat om zelfstandig betere sieraden te
maken die met de juiste inspanning goed te verkopen zijn.
Traditionele Goudsmidstechnieken.
•
•
•

Verdieping en verbreding van technieken van het traditionele goudsmeden.
Het maken van zettingen en het zetten van de stenen.
Het ontwerpen en het snel en eenvoudig tekenen van sieraden.

Deelnemers aan deze module moeten de mogelijkheid hebben om thuis of op een alternatieve plek
te oefenen. De meeste cursisten zullen een extra 2 dagen per week nodig hebben om hun aangeleerde
vaardigheden te oefenen.
Deze module besteedt veel aandacht aan het met de hand
maken van allerlei voorkomende zettingen. De gedachte
hierachter is dat het maken van goede zettingen het risico op
schade bij het zetten van stenen verkleint. Gebroken stenen
kunnen een dure grap zijn en je leert het risico te beperken. Na
dat je het maken van zettingen hebt geleerd volgt het met de
hand maken van allerlei schenen. Zettingen en schenen die bij
elkaar passen vormen een belangrijk onderdeel van het maken
van sieraden.
Natuurlijk wordt er ook aandacht besteedt aan het maken van verschillende soorten oorbellen,
hangers, colliers en al het andere dat erbij hoort. Deelnemers worden ook aangemoedigd om met
eigen ontwerpen te komen. Deze module tilt je naar een hoger technisch niveau van vakmanschap en
als je je certificaat van deelname hebt ontvangen ben je een eind onderweg om als professioneel
goudsmid aan de slag te gaan. Dit certificaat geeft toegang tot Module 3.
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