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Informatie voor vakmensen in de Keramisten branche- 
werkenden -

Doorleren na je mbo
Welke gerenommeerde vervolgopleidingen zijn er?

• Associate Degree (AD) Arts & Crafts bij Willem de Koning Academie
De Arts & Crafts is een tweejarige Associate Degree-opleiding, gericht op vakmanschap, 
ondernemerschap en het ontwikkelen van een eigen signatuur.

• Master hbo-opleiding Keramiek bij Gerrit Rietveld Academy
De hbo Masteropleiding Keramiek is een gedegen technische introductie in het keramiekproces, in een 
eigen atelier van deze gerenommeerde academie. Je verkent hier de mogelijkheden van klei en andere 
materialen, waarbij je de oudste en nieuwste technologieën naast elkaar gebruikt.

• Post hbo-opleiding Keramiek bij Fontys Hogeschool
De Post hbo-opleiding Keramiek is een brancheopleiding die dieper ingaat op alle onderdelen van het 
keramisch proces; van keramische grondstoffen, productieprocessen en materiaaleigenschappen tot 
test- en onderzoeksmethoden, technische keramiek en 3D-printen. 
De Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) organiseert deze opleiding in 
samenwerking met Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen.

• West Dean College Arts & Conservation Engeland
De missie van de stichting is om via het West Dean College het hoogste kwaliteitsonderwijs op het 
gebied van kunst en natuurbehoud te bieden. Door creativiteit te stimuleren en de traditionele kunst 
van het ambacht en de verzorging van erfgoedobjecten te bevorderen. 

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

• Masterclasses Meet the master bij Crafts Council Nederland
Vakmanschap staat weer volop in de kijker, iedereen praat erover en ontwerpers vinden ambachten 
opnieuw uit met spannende innovaties. Maar waar kan je in Nederland nog een écht creatief ambacht 
leren op hoog niveau? Crafts Council Nederland selecteert voor Meet the Master de beste masterclasses 
en presenteert een nieuwe manier van leren: direct bij de meester.   

• MKB-cursussen en -trainingen voor ondernemers
MKB Cursus & Training is een zelfstandig en onafhankelijk trainingsbureau voor ondernemende mensen. 
Met onder andere workshops en cursussen op het gebied van communicatie, leidinggeven, financiën en 
Arbo-veiligheid.  
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https://craftscouncil.nl/meet-the-master/
https://www.mkbct.nl
https://www.wdka.nl/admissions/apply-for-fine-art
https://rietveldacademie.nl/en/page/385/ceramics
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Post-HBO-Opleiding-Keramiek.htm
https://www.westdean.org.uk/study/degrees-and-diplomas/courses/graduate-diploma-conservation-studies
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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 grote rol. Mbo-certificaten vormen daartoe een belangrijk instrument. Voor Creatief 
Vakman, keramist, zijn nog geen mbo-certificaten vastgesteld. Wel zijn er 3 keuzedelen Keramist die 
mogelijk een mbo-certificaat kunnen gaan worden:
•  Keuzedeel Boetseren
•  Keuzedeel glazuren
•  Keuzedeel Mallen maken

Je staat er niet alleen voor
Welke brancheorganisaties zijn er?

• Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK)
NVK is het platform voor de professioneel met klei werkende kunstenaars. De NVK staat voor het actief 
bevorderen en uitdragen van de diversiteit en kwaliteit van keramiek en komt op voor de belangen van 
keramisten.  

• Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB)
KNB is de branchevereniging voor bouwkeramiek. De keramische industrie is een moderne 
procesindustrie met kwaliteitsproducten.

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke aanverwante verenigingen en beroepsorganisaties zijn er?

• Consortium Creatief Vakman
Het consortium Creatief Vakman is opgericht door drie vak- instellingen (Hout- en Meubileringscollege, 
SintLucas en Cibap), de Nederlandse Vakgroep Keramisten, de Branchevereniging Mode Ambachten en 
de Nederlandse Hoedenvereniging. Dit consortium spant zich in om de kwaliteit van het vakonderwijs 
en examens van de opleiding te optimaliseren, in samenwerking
 met het beroepenveld. 
  

• Kunsten '92
Kunsten ’92 is een belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur, erfgoed- en creatieve sector, met 
leden uit alle disciplines. Doel is met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat 
voor kunst en cultuur in Nederland verstevigen.

• Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (BNO)
BNO door ontwerpers, voor ontwerpers. De grootste community van ontwerpers en ontwerpbureaus in 
Nederland. Zij vormen een professioneel team dat ontwerpers en hun vak op allerlei manieren 
ondersteunt en promoot. 

• Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BKK)
BKK zet zich op collectief vlak in voor de verbetering van het klimaat voor beeldend kunstenaars in 
Nederland. 
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https://certificaat-mijn.s-bb.nl
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/5011?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dkeramiek
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/5009?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dkeramiek
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/5010?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dkeramiek
https://www.nvk-keramiek.nl
https://www.knb-keramiek.nl
https://creatiefvakman.nl/index.php/consortium-creatief-vakman-2/
https://www.kunsten92.nl
https://www.bno.nl
https://www.bbknet.nl
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• Crafts Council Nederland (CCNL)
CCNL is het landelijk platform voor de ontwikkeling van het creatieve ambacht en de creatieve 
maakcultuur. CCNL pleit voor een herwaardering van de creatieve ambachtscultuur in Nederland en voor 
het behoud van ambachtelijke technieken. 

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke beurzen en evenementen zijn er?

• Nederlandse Vakgroep Keramiek (NVK) Triënnale
De Nederlandse Vakgroep Keramiek (NVK) organiseert naast exposities, symposia en 
kennisbijeenkomsten eens in de drie jaar de Triënnale, een internationale vakbeurs. 

• Keramiekmarkten
In heel Nederland worden verschillende (internationale) keramiekmarkten georganiseerd, waar 
keramisten elkaar ontmoeten, kennis en ervaring uitwisselen en hun keramiekproducten (gebruiksgoed) 
verkopen. Een aantal van die bekende markten zijn: 
•  Keramisto
•  Goudse Keramiekdagen
•  Keramiekmarkt Swalmen
•  Delft Ceramica

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke vakbladen zijn er?

• Klei Keramiek Magazine
Klei Keramiek Magazine is het vakblad voor de vakmensen in de Keramiek en verschijnt zes keer per jaar. 
 

• Ceramic Review Magazine
Ceramic Review Magazine is het (Engelstalige) tijdschrift voor hedendaagse en historische keramiek, 
keramische kunst en aardewerk. 

• Dude! Dutch Designers Magazine
Dude! Is een magazine van de Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (BNO) en geeft een inkijk in 
de wereld van designers.  

• KGK Magazine
KGK Magazine is een onafhankelijk vakblad over keramiek, glas en minerale materialen.
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https://www.nvk-keramiek.nl
https://www.keramisto.nl
https://goudsekeramiekdagen.nl/?lang=en
https://www.keramiekmarktswalmen.nl
https://delftceramica.nl
https://craftscouncil.nl/over-ons/
https://www.klei.nl
https://www.ceramicreview.com/magazine/
https://www.bno.nl/page/dd
http://www.kgkmagazine.nl
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Digitale platforms en (fysieke) musea
Wat bieden musea en digitale platforms aan ontwikkeling?

• Musea
Op het gebied van Keramiek zijn er nationaal en internationaal verschillende musea:

 •  Royal Delft Koninklijke Porceleyne fles
 • Keramiek Museum Berlijn
 • Het Magnelli Keramiekmuseum Frankrijk 

  
• Digitale platforms 

Op het gebied van keramiek zijn verschillende digitale platforms
 •  Virtuele Keramiekmarkt via Facebook
 • Discussieplatform van Klei Magazine via Facebook
 •  Digitaal platform Meet the maker van Crafts Council Nederland

Informatie voor geïnteresseerden in Keramisten - 
werkzoekenden -

Goed vakmanschap
Wat houdt het vak in?

• Creatief Vakman
Een creatief vakman ontwerpt en maakt creatief ambachtelijke producten van (meerdere) materialen, 
zoals leer, textiel, glas, keramiek, hout, eventueel aangevuld met andere materialen. Hij zet die 
producten bovendien in de markt. Denk daarbij aan schoenen, tassen, textiele materialen, 
glazeniersproducten, keramische kunst, gebruiksvoorwerpen en houten gebruiksvoorwerpen. 

• Keramist
Een keramist is een ambachtsman of ambachtsvrouw gespecialiseerd in het maken van verschillende 
voorwerpen van keramiek. Keramiek ontstaat door verhitting, door het plaatsen van aardewerk in een 
oven of in een andere soort warmtebron. Keramiek kan bestaan uit verschillende materialen, zoals 
aardewerk, porselein en steengoed.

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

• Creatief Vakman Keramist: de belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied:
•  Toenemende belangstelling voor creatief ambachtelijke producten en de combinatie met 

verschillende materialen en technieken.
•  Meer aandacht in binnen- en buitenland voor ‘Dutch Design’ (strakke vormgeving en innovatief 

materiaalgebruik).
•  Intrede van innovatieve technieken en vernieuwend materiaalgebruik (gestoeld op traditionele 

ambachten).
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https://www.royaldelft.com
http://www.keramik-museum-berlin.de
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-Musee-Magnelli-Musee-de-la-.html?lang=fr
https://www.facebook.com/groups/KLEIkeramiekmarkt
https://www.facebook.com/KLEIkeramiekmagazine
https://craftscouncil.nl/over-meet-the-maker/
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/creatief-vakman
https://www.mijnzzp.nl/Beroep/1545-Keramist/Informatie
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Kans op werk
Wat is het arbeidsmarktperspectief van de branche?

Zie arbeidsmarktmonitor Creatief Vakman uit 2020

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

• Opleiding Creatief Vakman bij SintLucas niveau 4 BOL
In het keramiekatelier op school leer je producten te bedenken, ontwerpen en maken. Tijdens deze 
keramiekopleiding maak je technische tekeningen - zowel op papier als met de computer - die je gebruikt 
voor het maken van een mal (voor meerdere exemplaren), of een uniek product. Je leert hoe je van klei 
vormen kunt maken en die vorm kunt bewerken, door onder andere polijsten, schilderen en glazuren.

• Alle informatie over de reguliere mbo-opleidingen, inhoud/vorm/beroepsinformatie etc. is te vinden op:
•  Informatie opleiding Creatief Vakman
•  Kies MBO Creatief Vakman
•  Creatief Vakman.nl

• Vakopleiding Keramische Industrie (VKI)
Voor mensen met een middelbaar opleidingsniveau, die aansluiting zoeken bij de laatste technische 
ontwikkelingen in de bouw-keramische industrie. Deze schriftelijke cursus duurt een jaar en de nadruk 
ligt op de productie van baksteen en keramische dakpannen. Verder komen alle keramische 
productgroepen aan bod. 

Het vak leren kennen met (beginners)cursussen 
Welke cursussen kun je doen?

• Nederlandse Keramiekopleiding
Een zelfstandige particuliere stichting, met de wortels in het ambachtsonderwijs in Gouda. Met een 
afdeling Lassen en een afdeling Keramiek. Dit zijn de opleidingen: 
•  Ambachtelijke Opleiding Keramische Technieken. 3-jarige deeltijd
•  Keramiek Zomerweken
•  Verschillende (korte) Keramiek cursussen

• Klei Keramiek Magazine Cursussen
Een overzicht van keramiek-cursussen van verschillend niveau in Nederland en andere Europese landen. 

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

• Ambachtsacademie Keramist
Je bent nooit te oud om te leren. De Ambachtsacademie Keramist biedt voor mensen van veertig jaar en 
ouder de mogelijkheid om het vak van keramist in de praktijk te leren; tijdens een opleiding van 
anderhalf jaar, in het bedrijf van een vakman of -vrouw in jouw regio. De voorwaarde om mee te doen, is 
wel dat je voltijds beschikbaar bent.. 
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https://www.s-bb.nl/media/wrpog00q/arbeidsmarktmonitor-creatief-vakman-2020.pdf
https://www.sintlucas.nl/opleiding/creatief-vakman-keramiek/
https://www.s-bb.nl/activiteiten/specialistisch-vakmanschap/
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/creatief-vakman
http://creatiefvakman.nl
https://www.knb-keramiek.nl/themas/arbeid-en-opleidingen/opleidingen/vakopleiding-keramische-industrie/
https://keramiekopleiding.nl
https://keramiekopleiding.nl/keramiekopleidingen/driejarige-opleiding-2021-2022-2/
https://keramiekopleiding.nl/zomerweken/
https://keramiekopleiding.nl/keramiekcursussen/
https://www.klei.nl/pagina/15/cursussen.html
https://www.ambachtnederland.nl/keramist
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