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GOUDSMID
Juwelen trekken je aan? Misschien vind je dat er vaak persoonlijkheid aan ontbreekt en wil je wat meer dan het machinale
uitzicht? Of misschien wil je vorm geven aan je eigen creaties? Of misschien wil je later in staat zijn juwelen te herstellen?
Allemaal redenen om deze praktisch en theoretisch gerichte cursus te beginnen.
WERKTERREIN
Je kan aan de slag bij een juwelier of als zelfstandige.

JUWEELHERSTELLER
Een juweel fascineert: de vorm, de lijn, de gebruikte materialen, de toegepaste technieken. Bovendien hebben juwelen bijna
altijd ook een emotionele waarde. Allemaal redenen om beschadigde kunstwerkjes te herstellen.
WERKTERREIN
Je kan aan de slag als zelfstandige of bij een juwelier.

EDELSTEENZETTER
Het edelsteenzetten is een stap in de afwerking van een juweel. Edelsteenzetter is een opleiding die los staat van die van
goudsmid, maar kennis van de basistechnieken is wel noodzakelijk. In deze opleiding leer je de specifieke technieken van het
edelsteenzetten.
WERKTERREIN
Je kan stenen in juwelen plaatsen voor juweelontwerpers als zelfstandige of bij fabrikanten.

JUWEELTEKENEN
Juwelen trekken aan. Maar vaak ontbreekt er persoonlijkheid aan en wil je wat meer dan het machinale uitzicht. Of misschien
wil je vorm geven aan je eigen creaties? Of misschien wil je later in staat zijn zelf juwelen te ontwerpen? Allemaal redenen om
deze praktisch en theoretisch gerichte cursus te beginnen.
WERKTERREIN
Je kan aan de slag bij producenten.

COMPUTERDESIGN JUWELEN 1
Je geraakt vertrouwd met de elementaire begrippen van een cad-camprogramma. Daarnaast krijg je zicht op en leer je omgaan
met de elementaire basistechnieken aan de hand van een aantal opbouwende toepassingen.
WERKTERREIN
Je kan aan de slag bij producenten van juwelen.

UURWERKMAKER
Je bent geïnteresseerd in het herstellen, onderhouden of restaureren van mechanische uurwerken en/of je wenst als
professioneel uurwerkmaker te werken? Dan volg je natuurlijk de opleiding Uurwerkmaker. Modules:
Moderne klokken (360 lestijden)
Antieke klokken (360 lestijden)
Polsuurwerken (360 lestijden)
Kwarts en chronograaf uurwerken (360 lestijden)
Antieke zakhorloges (180 lestijden)

WERKTERREIN
Je kan terecht als uurwerkhersteller in de klein- en groothandel.

Voor meer informatie kan u terecht op onze website: www.tna.be

