CVO ENCORA: opleiding goudsmeden
1. Unieke opleiding
Het stedelijk volwassenenonderwijs CVO Encora biedt als enige in Vlaanderen een volwaardige
opleiding goudsmeden aan, gekoppeld aan een officieel erkend certificaat. Momenteel is de
opleiding enkel te volgen in avondonderwijs. Het gaat om een hoog kwalitatieve technische
opleiding met aandacht voor vormgeving en creativiteit.
Naast goudsmeden heeft Encora ook edelsteenzetten en een volwaardige opleiding zilversmeden.
Je kan bij Encora ook een vervolmaking in wasbewerking volgen. Beide opleidingen zijn uniek.
2. Professionaliteit
De opleiding wordt verzorgd door vakmensen die zelf continu naast het lesgeven professioneel
werkzaam zijn en hun praktijkervaring kunnen doorgeven aan de cursisten en ook de passie voor het
vak. De opleiding is een gevestigde waarde ( voorheen onder de naam “Nijverheidschool”) en wordt
sterk gewaardeerd door de beroepswereld.
3. Doelgroep
De opleiding richt zich naar verschillende doelgroepen, maar met een duidelijk beroepsmatige
insteek. Volgende groepen worden aangesproken:
- 18+ met een wens zich te vervolmaken in een technische richting.
- schoolverlaters zonder diploma die zich een tweede kans wensen toe te eigenen.
- Cursisten die tijdens of na hun artistieke opleiding zich technisch willen vervolmaken.
- buitenlandse studenten wiens nationaal diploma in België niet erkend wordt.
- buitenlandse cursisten waarvoor de opleiding in eigen land niet bestaat.
- personeelsleden van juweliers en goudsmeden die op vraag van hun werkgever een
bijscholing volgen.
- personen die een carrièreswitch wensen te maken.
- kandidaat zelfstandigen om het vak in hoofd- of bijberoep uit te oefenen.
4. Beroepsgerichtheid
Er wordt doelgericht gewerkt naar de arbeidsmarkt toe en ruim aandacht besteed aan de contacten
met de beroepssector en de diamantsector.
Verschillende initiatieven binnen de opleiding zijn hier het beste voorbeeld van.

Secretariaat Encora

encora@so.antwerpen.be

Secretariaat campus Grotesteenweg 226, 2600 Berchem, 03 334 34 34
- van maandag tot donderdag: van 08:00 tot 15:30 en van 17:30 tot 21:30 uur
- op woensdag: van 08:00 tot 13:00 en van 17:30 tot 21:30 uur
- op vrijdag: van 08:00 tot 13:00 uur.

Secretariaat campus Eikenstraat 8, 2000 Antwerpen, 03 212 19 60
- van maandag tot donderdag van 17:00 tot 21:30 uur.

STRUKTUUR OPLEIDING GOUDSMEDEN

(gekleurde balk = startmodule)

STRUKTUUR OPLEIDING ZILVERSMEDEN

(gekleurde balk = startmodule)

STRUKTUUR OPLEIDING EDELSTEENZETTEN

Zilversmeden
Bij het zilversmeden leert men grotere objecten maken, volgens ambachtelijke methoden.
Van het ontwerp tot de realisatie van een uniek gebruiksvoorwerp, gebruik makend van
verschillende hamertechnieken zoals smeden, stuiken en planeren.

Juweelgeschiedenis
In deze module krijgt de cursist een evolutieschets van het juweel door de eeuwen heen. De
benadering ervan wordt getoetst aan kenmerken van alle kunststrekkingen die aan bod
komen. De inhoud wordt rijkelijk geïllustreerd en daardoor boeiend gebracht, met een
bijzondere aandacht voor de destijds gebruikte technieken, vormgeving en materiaalgebruik.
Vertrekkende vanuit en breed culturele basis wordt, wordt de cursist geïnspireerd bij zijn
creaties.

Wasbewerking 1
In deze module maak je kennis met allerlei
verschillende was- technieken.
Je krijgt een zo breed mogelijk overzicht van de
gebruikte gereedschappen en ondergaat een
eerste kennismaking met het maken van
modellen in verschillende soorten was. We
ervaren het verloren-was-proces en leren
producten daarvan in edelmetaal, afwerken.

Wasbewerking 2
Wasbewerking deze specialisatie leer je de geschikte soort(en) was kiezen in functie van
een persoonlijk ontwerp.
De creatie van een eigen parelzetting in was, de combinatie van verschillende wassoorten in
één model en een oefening om in schaal(verkleining) te werken.
Je traint om op een correcte manier een ontwerp op was over te zetten en je werkt dit
uiteindelijk vakkundig verder uit.

