#050438

#JUWELEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

JUWELIER - GOUDSMID

€ 496,10 incl. BTW

VAN EDELMETAAL BEWERKEN TOT VOLLEERD JUWELEN ONTWERPEN EN VERVAARDIGEN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Als juwelier maak je zelf je collectie, van idee tot realisatie. Je kunt in een atelier aan het werk. Je kan ook je eigen zaak opstarten.

Introductie
Heb je een voorliefde voor de kleine maar kostbare dingen?
Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!
Als juwelier-goudsmid verkoop je sieraden, uurwerken en voorwerpen van edelmetaal aan klanten.
Bij de juwelier staat het verkoopwerk in de winkel centraal, als goudsmid vervaardig je juwelen in edelmetaal op vraag van de klanten en voor een eigen collectie.
In deze opleiding leer je door middel van intensieve praktijkoefeningen het beroep van juwelier - goudsmid aan. Stap voor stap word je ingewijd in de deelfacetten van
dit ambachtelijk beroep.
De cursus is progressief opgevat. Er wordt gestart met eenvoudige basisoefeningen om gaandeweg de moeilijkheidsgraad op te drijven.
Theorie en praktijk zijn op elkaar afgestemd, zodat je na je opleiding aan het werk kunt.

Omschrijving
Je leert met intensieve praktijkoefeningen het beroep van juwelier-goudsmid aan. Stap voor stap wijden de docenten je in in de deelfacetten van dit ambachtelijk
beroep.
Deze cursus verloopt in stijgende lijn. Je start met eenvoudige basisoefeningen en drijft geleidelijk aan de moeilijkheidsgraad op.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot iedereen die zich tot zelfstandig juwelier of juweelontwerper wenst op te leiden.
Ben je creatief, handig en heb je oog voor detail? Dan zal je zeker schitteren als juwelier - goudsmid.

Voorkennis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Handboeken, syllabi en kopieën zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Bijkomend materiaal (niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld): Tijdens de praktijklessen is het gebruik van het persoonlijk basisgereedschap noodzakelijk. De kostprijs
van het materiaalpakket dat tegen de eerste les moet worden aangekocht, bedraagt ongeveer € 350,00. Dit is een standaardpakket.

Methodologie
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
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INITIATIE EDELE METALEN
THEORIE
gereedschappen
edele en onedele metalen
inrichting en veiligheid van het atelier
PRAKTIJK
Basishandelingen: zagen, vijlen, boren en inpassen
Plaat en draad walsen, trekken en smeden
Basis solderen
Metaal plastisch vervormen
Afwerken van het juweel
EDELMETAALBEWERKER
THEORIE
Legeren
Stempelwetgeving
Vormgeving - tekenen
PRAKTIJK
Eigenschappen van metaal
Legeringen samenstellen
Vervormtechnieken
Afwerkingstechnieken
Uitbreiding solderingen
ASPIRANT - GOUDSMID
THEORIE
Zettingen
Juweelgeschiedenis
Aanhalen van de diverse gietmethodes
PRAKTIJK
Zettingen
Draadwerk
Tekenen
TOEGEPASTE BEDRIJFSVOERING
JUWELIER - GOUDSMID
THEORIE
Bespreking van de eindproef
Sluitingen
PRAKTIJK
Sculpteren van was
Juweeltekenen en ontwerp
Combinatie niet-edelmetaal
EINDPROEF
De examens spreiden zich over de volledige cursusjaren. Op het einde van het 4de jaar plannen we een groot praktisch eindexamen (= eindproef) waarin je al de
aangeleerde beroepsvaardigheden zal moeten etaleren. Dit eindexamen wordt zowel geëvalueerd door jouw docent als door een extern jurylid.

PRAKTISCH
4 jaar vanaf woensdag 15/09/2021 - Kortrijk

Begindatum
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Begindatum

Lesdata

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

15/09/2021

Getuigschrift
Na het volgen van de lessen en slagen voor de examens en de eindproef ontvang je een getuigschri dat erkend is door de Vlaamse Gemeenschap voor de gevolgde
onderdelen. Indien je ook binnen Syntra de opleiding 'succesvol ondernemen' (het vroegere bedrijfsbeheer) volgt en hiervoor geslaagd bent dan ontvang je een
diploma "juwelier-goudsmid". Een eventuele start als zelfstandig ondernemer is dan voor jou geen enkel probleem.

Cursusmateriaal
Handboeken, syllabi en kopieën zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Bijkomend materiaal (niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld): Tijdens de praktijklessen is het gebruik van het persoonlijk basisgereedschap noodzakelijk. De
kostprijs van het materiaalpakket dat tegen de eerste les moet worden aangekocht, bedraagt ongeveer € 350,00. Dit is een standaardpakket.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Begindatum

Lesdata

13/09/2021

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Getuigschrift
Na het volgen van de lessen en slagen voor de examens en de eindproef ontvang je een getuigschri dat erkend is door de Vlaamse Gemeenschap voor de gevolgde
onderdelen. Indien je ook binnen Syntra de opleiding 'succesvol ondernemen' (het vroegere bedrijfsbeheer) volgt en hiervoor geslaagd bent dan ontvang je een
diploma "juwelier-goudsmid". Een eventuele start als zelfstandig ondernemer is dan voor jou geen enkel probleem.

Cursusmateriaal
Handboeken, syllabi en kopieën zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Bijkomend materiaal (niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld): Tijdens de praktijklessen is het gebruik van het persoonlijk basisgereedschap noodzakelijk. De
kostprijs van het materiaalpakket dat tegen de eerste les moet worden aangekocht, bedraagt ongeveer € 350,00. Dit is een standaardpakket.

DOCENT
Dit is een praktijkgerichte opleiding onder begeleiding van professionele docenten met een ruime ervaring in het werkveld. Op deze manier wordt de nodige
beroepskennis aangereikt.
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