#120023

#JUWELEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

JUWELIER - GOUDSMID - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 1960,20 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Plaats: campus Kortrijk
duur: 1 jaar
Tijdens de lessen ondernemersskills komen alle facetten (financieel, commercieel, administratie, ...) van succesvol ondernemen aanbod.

Omschrijving
Heb je een voorliefde voor de kleine maar kostbare dingen?
Ben je creatief, handig en heb je oog voor detail?
Dan zul je zeker en vast schitteren als juwelier / goudsmid.
Dan is deze opleiding voor jou een juweeltje.
Je leert er de ambacht van het juwelen maken, herstellen en ontwerpen.
Je leert er ook alles over het runnen van een eigen zaak en het inrichten van je atelier.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot iedereen die zelfstandig juwelier of juweelontwerper wil worden.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar of wordt 18 in het kalenderjaar dat de opleiding start.

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.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kan je terecht in een bestaande juwelierszaak of mits slagen in het examen je zelfstandig vestigen als juwelier of juweelontwerper.

PROGRAMMA
Initiatie edele metalen
Theorie:
Gereedschappen
Onedele metalen
Inrichting en veiligheid
Praktijk:
Basishandelingen: zagen, vijlen, boren en inpassen
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Warmtebahandeling
Plaat en draad walsen en smeden
Solderingen
Metaal plastisch vervormen
Juweel afwerken
Edelmetaalbewerker
Theorie:
Legeren
Edele metalen
Stempelwetgeving
Vormgeving
Praktijk:
Eigenschappen metaal
Legeringen samenstellen
Vervormtechnieken
Versieringstechnieken
Solderingen
Aspirant-goudsmid
Theorie:
De zettingen
Stijlen en juweelgeschiedenis
Edelsteenkennis: basis legeringsrekenen
Praktijk:
Zettingen
Draadwerk
Tekenen
Juwelier-goudsmid
Theorie:
Bespreking eindproef
Sluitingen
Praktijk:
Sculpteren was
Juweeltekenen en -ontwerpen
Combinatie niet-edelmetaal
Praktisch eindwerk

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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.
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