VS 1-2021

Module 1-2 – Starting-Up
DAGOPLEIDING .
Deze Module wordt gegeven door Goudsmid Renée Schouwenaar. Renée heeft een uitgebreide en
brede ervaring als goudsmid en heeft al jarenlang haar eigen bedrijf. Ze is ook werkzaam bij VanTol &
Breet en heeft zelf ook verschillende modules doorlopen bij de VanTol & Breet-Academie.
Voor bezitters van deelcertificaat 1-1 van de VanTol & Breet – Academie. Er wordt verwacht dat je al
een beetje ervaring hebt met het goudsmeden door het een cursus of een opleiding te hebben op een
andere plek. Je wordt geleid door je motivatie en je passie om je talenten te gaan ontdekken.
Je kan worden gevraagd om op gesprek te komen om je niveau te beoordelen.
In deze leuke, speelse module wordt ook regelmatig theorie les gegeven en worden de volgende
vaardigheden onderwezen en geoefend.
• Het maken van eenvoudige zettingen.
• Het maken van verschillende vormen van schenen.
• Het maken van eenvoudige, maar verkoopbare oorbellen en hangers.
• Het verbeteren van de verschillende basis technieken zoals, vijlen, solderen, smeden etc.
• Het goed leren om om te gaan met verschillende soorten gereedschappen.
• Het verdiepen en verbreden van je theoretische kennis die je nodig hebt voor je werk als
goudsmid. Je kan huiswerk meekrijgen over je kennis van de theoretische kant van het
goudsmeden.

Duur
Begint op
Tijd
Kosten

: 7 hele lesdagen, 1 dag per week op donderdag.
: Donderdag 25 maart 2021
: 10.00 uur tot 16.30 uur
: € 575, = + 21% BTW

Deze module is bedoeld om je snel en degelijk voor te bereiden
op het vervolg Module 2 – Professioneel Goudsmeden. Na het
volgen van deze module ben je in staat om op redelijk niveau
eenvoudige sieraden te maken die te verkopen zijn.

Vakmensen willen hun werk goed doen, vaak voor geen andere
reden dan dat ze hun werk gewoon goed willen doen. Het is een
mentaliteit die je gaat helpen bij het streven naar Meesterschap.
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INSCHRIJFFORMULIER
Ik wil mij inschrijven voor de volgende Module, cursus of workshop;
O

Introductiecursus Deel 1-1.

O

Introductiecursus Starting-Up 1-2.

O

Module 2 - Professioneel Goudsmid.

O

Module 3-1 – Designer - Maker.

O

Module 3-2 – Juwelenmonteur.

O

Module 4 – Bedrijfskunde voor Goudsmeden.

Te beginnen op

_______________

Naam

: ____________________________

Adres

: ____________________________

Postcode

: ____________________________

Plaats

: ____________________________

Tel. nr.

: ____________________________

Email

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Website

: ____________________________

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaart u dat u op de hoogte bent van de inhoud
van de Module, cursus of workshop, het Huishoudelijk Reglement en de Leerovereenkomst.
Bij twijfel over het niveau van de aanvrager kan worden gevraagd om langs te komen voor een
gesprek om een juiste inschatting te kunnen maken. Dit geldt voor alle modules.

- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -

----------------------------

Plaats en Datum

Handtekening
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