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Informatie voor vakmensen in de Juweliers branche- 
werkenden -

Doorleren na je mbo
Welke gerenommeerde vervolgopleidingen zijn er?

• Hbo Bachelor-opleiding Small Business en Ondernemerschap (NCOI)
NCOI biedt de hbo Bachelor Management specialisatie Small business en ondernemerschap. Deze 
opleiding biedt je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt. Je leert het beleid van de onderneming 
bepalen, leidinggeven aan bedrijfsprocessen en je ontwikkelt vaardigheden om je team succesvol aan te 
sturen. Na deze opleiding ben je in staat marktontwikkelingen te signaleren, te onderzoeken en hierop 
te anticiperen.

Leer- en ontwikkelmogelijkheden naast de reguliere opleidingen
Welke leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn er naast de reguliere opleidingen?

• Cursus & Training Vakschool Schoonhoven
Door onze unieke expertise en branche-erkende opleidingen weten ook professionals en zij-instromers 
ons te vinden om hun kennis bij te schaven en carrière vorm te geven. Zowel voor deze vakgenoten als zij 
die dit willen worden zijn er tal van verschillende cursussen te volgen zoals hand-graveren, 
reparatietechnieken, zettechnieken en taxeren. 
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Leven lang ontwikkelen met mbo-erkenning
Hoe kun je blijven leren?

• MBO Certificaten SBB
Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt 
daarbij een belangrijke rol. Mbo-certificaten zijn een belangrijk instrument om een leven lang te 
ontwikkelen. Voor de Juwelier zijn nog geen mbo-certificaten vastgesteld. Wel zijn er 3 keuzedelen 
Juwelier die mogelijk een mbo-certificaat kunnen gaan worden:
•  Keuzedeel Artikelkennis juweliersbedrijf
•  Keuzedeel stijlleer horloges vanaf 1750
•  Keuzedeel Stijlleer horloges van 1900 tot heden

Je staat er niet alleen voor
Welke brancheorganisaties zijn er?

• Federatie Goud en Zilver (FGZ)
De FGZ verenigt en vertegenwoordigt juweliers, uurwerkmakers, goud- en zilversmeden en taxateurs 
van juweliersartikelen. De Federatie maakt zich sterk voor uiteenlopende zaken zoals de vakopleiding, 
beveiliging, promotie van de branche, certificering en het afsluiten van cao’s.
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https://www.zadkine.nl/opleidingen?filters=learning_type-training
https://www.ncoi.nl/opleiding/HBO-opleidingen-HBO-Bachelor-Management-specialisatie-Small-Business-en-Ondernemerschap.html?gclid=EAIaIQobChMI6qDT-JrU6gIVBs13Ch2_aA-SEAAYASAAEgLjGfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://certificaat-mijn.s-bb.nl
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/2903?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Duurwerktechnicus
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/3540?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Djuwelier
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/2901?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Djuwelier
https://ondernemers.fgz.nl
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Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke beurzen en evenementen zijn er?

• Trade Mart beurs
Twee keer per jaar organiseert Trade Mart een retailbeurs in Nederland. Jewels & Watches is een van de 
onderdelen.   
 

• PAN Amsterdam
Pan Amsterdam is een jaarlijkse vakbeurs van galeristen, antiquairs en kunsthandelaren met een 
assortiument van schilderijen, antiek, moderne en hedendaagse kunst tot siraden, fotografie, 
designmeubelen en objecten uit oude en verre culturen.

• Inhorgenta beurs in München
De Inhorgenta beurs is Europa's toonaangevende platform voor sieraden,horloges en edelstenen.  

• Baselworld beurs
Baselworld is het belangrijkste belevingsplatform voor de werledwijde horloge-, juwelen, edelsteen- en 
aanverwante industrieen. Het is een jaarlijkse beurs waar nieuwe trends en innovaties te ontdekken 
zijn. 

• Vicenzaoro beurs Italie
Het internationale referentie-evenement voor de goud- en juwelierswereld die de kalender van de 
internationale beurzen inluidt. Fabrikanten, merken, kopers, journalisten, opinieleiders en trends 
sterren van over de hele wereld komen samen in Vicenza om de nieuwe collecties te presenteren en te 
bekijken en zich te laten inspireren door de trends van het nieuwe jaar.

• Rikketik
Rikketik is Europa’s grootste vintage horloge- en klokkenbeurs. Ook hebben zij een veiling van horloges, 
klokken en uurwerken.

• Interchrono overzicht Europese Horlogebeurzen
Interchrono heeft alle horlogebeurzen in Europa hier op een rijtje gezet. 

• ‘Jewellery and Gem Fair’ in Hong Kong

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke vakbladen zijn er?

• Edelmetaal Magazine
Edelmetaal is het vakblad voor juweliers, edelsmeden, uurwerkmakers en overige vakgenoten. Voor nu 
en voor de toekomst. De dynamische redactie opereert onafhankelijk en midden in het nieuws. Een 
redactie die deel uitmaakt van de juwelierswereld en die niet nalaat een beschouwende kijk te etaleren 
als het gaat om de boeiende ontwikkelingen in de markt.

• Edelmetaal online nieuwsbrief
Edelmetaal Online is de gratis, digitale uitgave vol branchenieuws en nieuws over trends, producten en 
belangrijke werkgevers- en ondernemerszaken. Edelmetaal Online wordt verstuurd naar de leden, 
abonnees en niet-leden van Edelmetaal.
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https://www.trademart.nl
https://www.pan.nl/nl
https://www.inhorgenta.com/en/
https://www.baselworld.com
https://www.vicenzaoro.com/it/vicenzaoro
https://www.rikketik.nl
https://www.interchrono.nl/horlogebeurzen-2019/
https://exhibitions.jewellerynet.com/9jg/fairinfo-introduction/
https://ondernemers.fgz.nl/vakblad-edelmetaal/
https://ondernemers.fgz.nl/edelmetaal-online/


5

• De Juwelier
De Juwelier is een fysiek en online vakblad met vakinformatie voor de totale juweliers- en 
bijouteriebranche

• Fachzeitungen Magazine
Fachzeitungen is een Duits vakblad over trends en ontwikkelingen in de branche van uurwerken/
horloges, juwelen en accessoires. 

• Watching Magazine
Watching is een Nederlands talig magazine voor de uurwerkbranche. 

• 0024 Watchworld Horloges Magazine
Horloges Magazine wordt geschreven vanuit het hart van de fascinerende wereld van haute horlogerie 
met de nieuwste modellen, reportages en diepte-interviews met ontwerpers en horlogemakers. Er wordt 
volop aandacht besteed aan de binnenkant, buitenkant en de achtergronden van horloges, horloges en 
nog eens horloges.

• Chronos Magazine
Chronos Magazine is een Duits vakblad voor de horlogebranche.

• Goldschmiede Zeitung (GZ)
Een vakblad dat in de branche veel gelezen wordt.

Digitale platforms en (fysieke) musea
Wat bieden musea en digitale platforms aan ontwikkeling?

• Zilvermaan
Zilvermaan is een digitaal platform voor de edelsmeden. 

• Zilvermuseum
In het (unieke) Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven kunnen bezoekers zilver zien, voelen, ruiken 
en horen en nog veel meer ontdekken over dit veelzijdige edelmetaal in de Wereld van Zilver.
De unieke collectie wordt vernieuwend gepresenteerd in prikkelende thema’s als ‘leven & dood’, 
‘opscheppers’ en ‘eeuwige roem’. Eén van de hoogtepunten is de langste zilverdoe-tafel ter wereld: een 
interactieve tafel vol zilververhalen en -opdrachten.
In de Zilversmederij onthullen ambachtelijke smeden hun geheimen waarna bezoekers zelf aan de slag 
kunnen gaan in de Zilverwerkplaats
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https://www.dejuwelier.biz/nl/
https://www.fachzeitungen.de/zeitschrift-magazin-ujs-uhren-juwelen-schmuck
https://www.watching.nl
https://www.0024watchworld.com/abonnement/
https://nl.readly.com/products/magazine/chronos?q=chrono
https://www.gz-online.de/startseite.html
https://www.zilvermaan.com
https://zilvermuseum.com
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Informatie voor geïnteresseerden in Juweliers - 
werkzoekenden -

Goed vakmanschap
Wat houdt het vak in?

• Het beroep van juwelier
De juwelier handelt in juwelen. Hij verkoopt sieraden die van diverse materialen zijn gemaakt, zoals 
goud, zilver, platina en diamant. De juwelier is werkzaam in een juwelierszaak of werkt via internet. De 
juwelier houdt zich naast de verkoop van sieraden en horloges bezig met de reparatie van sieraden, de 
inkoop van oud goud en sieraden, marketing en administratieve zaken. Hij is in staat de waarde van 
sieraden vast te stellen en klanten te informeren over de laatste trends. Informatie over de nieuwste 
trends vergaart hij bijvoorbeeld op sieradenbeurzen in Nederland of het buitenland. 

Goed om te weten 
Welke innovaties en ontwikkelingen zijn er binnen de branche?

• Digitale productinformatie en verkoop van artikelen is ook in de juweliersbranche niet meer weg te 
denken.

• Door (digitale) samenwerking kan de juwelier zijn omzet en volumes vergroten en effectiever inspelen 
op een veranderende klant.

• Samenwerking door vakkennis met elkaar te delen en elkaar te bezoeken komt ook steeds meer op 
gang.

• Door de grote hoeveelheid informatie op internet weet de consument veel over producten en prijzen en 
is hij/zij goed voorbereid. Dit betekent voor juweliers dat zij steeds meer optreden als verkoper in plaats 
van adviseur. Het gaat meer en meer om service en vriendelijkheid, beleving en uitstraling. Kwaliteit is 
een vanzelfsprekendheid geworden. Maar wanneer dit niet op orde is, komt de consument niet terug. 
Vakkennis en het verder ontwikkelen is daarom van groot belang.

• Een algemene tendens onder consumenten is dat zij behoefte hebben aan beleving en een authentiek 
verhaal. Zij zien graag hoe de producten tot stand komen.

• In de juweliersbranche is beveiliging van groot belang. Vooralsnog heeft hierbij de nadruk vooral 
gelegen op de beveiliging van de winkel. De branche is echter al geruime tijd aan het nadenken over 
beveiliging van het product zelf, voornamelijk horloges en sieraden uit het hoge(re) prijssegment met 
behulp van micro-dot technologie en dna-code.

• Door de ontwikkeling van nieuwe materialen en technieken in de sieradenbranche (bijvoorbeeld 
titanium en staal) worden de toepassingsmogelijkheden van deze materialen bij nieuwe sieraden, 
uurwerken of gebruiksvoorwerpen verruimd. De juwelier krijgt tijdens zijn werk onherroepelijk te 
maken met nieuwe materialen en technieken en moet daarom op de hoogte zijn van nieuwe 
technologische ontwikkelingen.
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https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/juwelier
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• Met de steeds complexer wordende synthetische edelstenen en behandelingen is het nog belangrijker 
dat de juwelier over vakkennis beschikt, zodat hij kan bepalen of het zinvol is het te laten 
determineren.

• Er zijn diverse softwareprogramma's in ontwikkeling, waarmee sieraden in 3D ontworpen kunnen 
worden.

Kans op werk
Wat is het arbeidsmarktperspectief van de branche?

• Arbeidsmarkt en structuuronderzoek juweliersbranche, 2013
                 Het arbeidsmarktperspectief van de Juwelier:
 •  In de branche werken ca. 8.600 personen. Er zijn ca. 1.385 ondernemingen.1 

 •  Instroom- en uitstroom: 775 nieuwe medewerkers aangenomen en 722 personen vertrokken (in 
periode juli 2011 tot 1 juli 2012) in de branche voor juweliersbedrijven (exclusief ketens).2 

• Kans op werk en kans op stage Juwelier
Er zijn meer dan genoeg stageplaatsen. De verwachting is dat er vrij gemakkelijk een stageplaats 
gevonden kan worden. Volgens deskundigen is de vraag naar gediplomeerden groter dan het aanbod.

• Kans op werk en kans op leerbaan Medewerker juwelier
Er zijn meer dan genoeg leerbanen. De vraag naar recent gediplomeerden is veel groter dan het aanbod.

Het vak leren in het mbo
Welke opleidingen kun je waar doen?

• Opleiding Juwelier bij Vakschool Schoonhoven (Zadkine)
In Nederland is er 1 unieke mbo-opleiding die jonge mensen opleidt tot Juwelier: Vakschool 
Schoonhoven, onderdeel van Zadkine. De opleiding Medewerker juwelier is een BOL-opleiding op niveau 
3 en de opleiding Juwelier Ondernemer is een BOL-opleiding op niveau 4 en duurt 4 jaar. Jij bent vaak 
netjes gekleed en draagt graag mooie horloges. Jouw imago is best belangrijk voor je. Een vakman en een 
echte ondernemer, dat ben je. Dit maakt jou de juwelier van de toekomst. Ook kun je goed met klanten 
omgaan.  Ze komen bij jou in de juwelierszaak vaak voor een belangrijk moment. Of om iets te laten 
repareren. Jij biedt kwaliteit en service en hebt een ruime vakkennis van goud, zilver, edelstenen en 
uurwerken en luxury goods. 

1 Ditmeijers’ Research, Arbeidsmarkt en structuuronderzoek juweliersbranche, 2013.

2 Ditmeijers’ Research, Arbeidsmarkt en structuuronderzoek juweliersbranche, 2013.
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWRhN2RjOGItYmEyOS00YzA2LWIyMGMtYTE5MGUzMGY2OWZhIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWRhN2RjOGItYmEyOS00YzA2LWIyMGMtYTE5MGUzMGY2OWZhIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9
https://www.zadkine.nl/opleidingen/vakschool-schoonhoven/juwelier-ondernemer-bol
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Het vak leren kennen met (beginners)cursussen 
Welke cursussen kun je doen?

• Cursus & Training Vakschool Schoonhoven
Door onze unieke expertise en branche-erkende opleidingen weten ook professionals en zij-instromers 
ons te vinden om hun kennis bij te schaven en carrière vorm te geven. Zowel voor deze vakgenoten als zij 
die dit willen worden zijn er tal van verschillende cursussen te volgen zoals: hand-graveren, 
reparatietechnieken, zettechnieken en taxeren.

Het vak al werkend leren
Waar kan het vak al werkend geleerd worden?

• Mbo-opleiding Medewerker Juwelier BBL (werkend leren)
Vakschool Schoonhoven (Zadkine) biedt de mbo-opleiding niveau 3 Medewerker Juwelier aan in de BBL, 
dat wil zeggen werkend leren. Vakmanschap combineren met een commerciële instelling. Dat kan jij. 
Werken en leren combineren, dat kan jij ook. Jij werkt namelijk minimaal drie dagen per week bij een 
juwelier. Daarnaast wil jij je mbo-diploma Medewerker Juwelier behalen. Zo kun jij je vakkennis 
verbreden. En klanten een nog beter advies geven. Uit de praktijk weet je al hoe belangrijk het is dat de 
zaak er netjes uitziet. En hoe jij nieuwe collecties in de etalage laat schitteren. 
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https://www.zadkine.nl/opleidingen/vakschool-schoonhoven/medewerker-juwelier-bbl
https://www.zadkine.nl/opleidingen?filters=learning_type-training
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