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#JUWELEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

JUWELIER - GOUDSMID
VAN EDELMETAAL BEWERKEN TOT VOLLEERD JUWELEN ONTWERPEN EN VERVAARDIGEN

OMSCHRIJVING

Introductie
Heb je een voorliefde voor de kleine maar kostbare dingen?
Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!
In deze opleiding leer je door middel van intensieve praktijkoefeningen het beroep van juweelontwerper - 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.
Deze opleiding gaat 1 maal per week door op dinsdag- of donderdag, telkens van 18u30 tot 22u00.
Lesplaats: Campus Kortrijk
Twijfel niet om via de knop 'hou me op de hoogte' in te schrijven op de wachtlijst.

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.

Omschrijving
In deze opleiding leer je met intensieve praktijkoefeningen het beroep van goudsmid. Je leert juwelen en voorwerpen in edele metalen vervaardigen, herstellen en
ontwerpen.
Bij elke les krijg je een stukje theorie om je praktische oefeningen te ondersteunen en je vaardigheden op een professionele manier te ontwikkelen. Stap voor stap
leer je alle facetten van dit ambachtelijk beroep. Een team hedendaagse Juweelontwerpers-Goudsmeden begeleiden je.
Na het volgen van deze opleiding kun je juwelen ontwerpen en vervaardigen om ze te verkopen. Je kunt zelfstandig als goudsmid aan de slag. Je kunt ook bij een
juwelier-goudsmid werken of in een zaak met modeaccessoires.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Al wie interesse heeft voor het ontwerpen, vervaardigen, herstellen en/of verkopen van juwelen.
Je bent minimum 18 jaar of wordt 18 jaar in het jaar dat de cursus van start gaat.

Voorkennis
Voorkennis is niet vereist, handigheid en creativiteit wel. Naast een goede fysieke conditie en zin voor perfectie.

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

PROGRAMMA
Module 1: Kennismaking met het beroep goudsmid
De verschillende technieken, gereedschappen en metaalsoorten komen aan bod. Evenals de inrichting van een atelier.
Door middel van een praktijkoefening leer je de eerste basistechnieken en attitudes eigen aan het beroep.
Module 2: Verspanende technieken
De technieken knippen, zagen, vijlen, boren, schuren ... waarmee je een stuk edelmetaal bewerkt naar een juiste vorm en maat, komen aan bod.
Je voert met deze basistechnieken zeer eenvoudige opdrachten uit (ontwerp maken, opmeten en uitvoeren)
Module 3: Vervormtechnieken
Je krijgt inzicht in legeringen, het correct gebruik van gehaltestempels en de vormgeving.
Je analyseert een opgegeven opdracht en herleidt dit tot een stappenplan met een juiste berekening van de benodigde edelmetalen. Je smelt, giet, trekt, walst, plet
en klopt edelmetaal. Via praktijkoefeningen ontdek je de eigenschappen van metalen, de samenstelling van legeringen en maak draad en plaat.
Module 4: Vervorm- en soldeertechnieken
Je vervaardigt een juweel waar verschillende soldeertechnieken in aan bod komen, brengt een waarborgstempel aan en maakt het edelmetaal schoon met
afkookmiddel en ultrasoon.
Je vervormt edelmetalen tot buizen en bollen.
Module 5: Tekenen en schetsen van juwelen
Je kunt jouw ontwerpen technisch uittekenen/schetsen zodat ze voor jezelf en derden visueel beter te begrijpen zijn. Met je schetsen kun je een plan uitwerken voor
de vervaardiging van je ontwerp.
Module 6: Afwerkingstechnieken
Je ontwerpt een juweel, past verschillende oppervlaktebewerkingen (schuren, polijsten) toe en werkt het juweel perfect af volgens de wensen van de opdrachtgever.
Na deze basismodules ga je verder met een reeks verdiepingsmodules rond zettingen. Je leert juwelen vervaardigen zodat er edelstenen in kunnen gezet worden
door een zetter.
Module 7: Gladom-, buis- en kastzettingen vervaardigen
Zettingen en stijlen komen nu uitgebreid aan bod alsook kennis van edelstenen.
Je kunt een gladom-, buis- en/of kastzetting vervaardigen. Zettingen voor één steen.
Module 8: Kanaalzettingen vervaardigen
Je ontwerpt en vervaardigt een ring met meerdere stenen op een rij.
Module 9: Korfzettingen vervaardigen
Je ontwerpt en vervaardigt een juweel met een korfzetting.
Module 10: Fournituren en sluitingen vervaardigen
Cursist realiseert een ontwerp voor broches en spelden met correcte sluiting.
Module 11: Schakels en scharnieren vervaardigen
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Je realiseert een ontwerp met schakels en een correcte sluiting.
Module 12: Een wedstrijdjuweel vervaardigen
Je ontwerpt een juweel binnen een opgelegd thema en vervaardigt dit met de juiste technieken en binnen de opgelegde tijd.

Na deze opleiding zijn er nog verschillende verdiepings- en specialisatiemodules die je kunt volgen: wasbewerking, herstellen en recycleren van juwelen, digitaal
tekenen van ontwerpen.
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.

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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