
 

 

Nieuwsbrief 
Alumni avond na 10 jaar opleidingen tot goudsmid 

Een verjaardag die gevierd moest worden. Wat ook gebeurde. Op de campus Tour&Taxis, was er de 
etalage met als thematiek Vurige banden en voor die etalage ruim 50 oud cursisten met vurige 
herinneringen aan hun opleiding Goudsmid bij SYNTRA Brussel.  

De juwelen in de etalage kregen een gezicht, want de docenten-cursisten goudsmeden die ze 
maakten waren aanwezig. Een avond om te vertellen hoe je opleiding je geraakt had, een nieuwe 
wending in het leven had betekend, je kennis en kunde had bijgebracht maar ook vrienden en 
inzichten voor het leven. Hoe je nog juwelen maakte of helaas niet langer meer. Hoe je hoopvol 
uitkeek naar opnieuw starten want zo’n ambacht verdwijnt niet uit je vingers.  

De drank bruiste en ideeën voor de toekomst ook. Een fijn weerzien was het.  

 

De wereld van …. Jewelry Award  - 15de editie 

Wil je jong talent in de juwelensector spotten? Hou de Jewelry Award in het oog. Een jaarlijkse 
scholenwedstrijd met een uitdagend wedstrijdthema voor studenten goudsmid.  De wedstrijd 
stimuleert de studenten zowel technisch als creatief om hun grenzen op te zoeken. Eind juni 
beoordeelt een vakjury de deelnemende stukken. Twee criteria om in de prijzen te vallen: 
vakmanschap en design. Deelnemen is een rijke leerervaring en in de prijzen vallen helpt je een eind 
op weg in het vak.  Alle stukken worden tweemaal tentoongesteld:  in het Brusselse Tour&Taxis en in 
het Antwerpse DIVA.  
 
Het thema voor dit jaar is: “De wereld van…”. Contact: Lydia Segers, lydia.segers@so.antwerpen.be. 



 

 

Vernieuwde opleiding Juweelontwerper bij SYNTRA 

Om beter aan te sluiten bij de realiteit van het beroep vandaag de dag werd de opleiding 
Juweelontwerper herwerkt. Het Digitaal tekenen krijgt naast het duurzaam ondernemen een 
prominente plaats in de opleiding. Wie na zijn opleiding tot Edelmetaalbewerker vooral juwelen wil 
ontwerpen en als juwelier – juweelontwerper wil samenwerken met goudsmeden, zetters, gieters en 
3D printers, zal zijn gading vinden in deze opleiding.  
 
 
Infodagen  
Woensdag 8 mei van 14 tot 20 uur 
Maandag 26 augustus van 16 tot 20 uur 
Zaterdag 7 september van 10 tot 13 uur 
 
Voor het opleidingsaanbod surf naar www.syntrabrussel.be 
 
 
SYNTRA BRUSSEL 
OPLEIDINGEN SECTOR CREATIEVE BEROEPEN 
Contact: Dominique Delplanche 
dominique.delplanche@syntrabrussel.be 
Campus Tour & Taxis | Havenlaan 86C bus 209 | 1000 Brussel 
T 02 421 17 70  
 
 


