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Informatie voor vakmensen in de Goudsmeden 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.

• Overzicht hbo-opleidingen kunstacademies
In aansluiting op de mbo-opleiding Goudsmeden kan een hbo-opleiding in de kunst worden gevolgd. Er 
zijn verschillende kunstacademies in Nederland.  

• Meisterschulen hbo-master goud en zilver Duitsland
In Duitsland kan bij de Meisterschulen master-opleidingen gevolgd worden van goud- en zilversmeden. 

• 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?

• 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 Goudsmid zijn nog geen mbo-certificaten vastgesteld. Wel zijn er 3 keuzedelen 
Goudsmid die mogelijk een mbo-certificaat kunnen gaan worden:
•  Keuzedeel Nieuwwerk/productie basisgoudsmid
•  Keuzedeel Complexe reparatie-en herstelwerkzaamheden basisgoudsmid
•  Keuzedeel Bijzondere technieken goudsmeden
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https://www.zadkine.nl/opleidingen?filters=learning_type-training
https://www.wdka.nl/programmes/arts-crafts
https://www.studentum.nl/zoeken/kunstopleiding
https://www.meisterschulen.de/meisterkurse/gold-und-silberschmiedemeister
https://www.westdean.org.uk
https://certificaat-mijn.s-bb.nl
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/4822?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dgoudsmid
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/4823?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dgoudsmid
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/2528?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dgoudsmid
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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.
 

• Nederlands Gilde van Goudsmeden
Het Nederlands Gilde van Goudsmeden is een enthousiaste vereniging van goudsmeden en daaraan 
gerelateerde disciplines van zilversmeden, graveurs, zetters en reparateurs- restauratoren. Binnen het 
gilde staat vakmanschap centraal; de vaardigheid om kwalitatief hoogstaand werk te leveren. Het is de 
optelsom van technische vaardigheden, kennis van zaken, liefde en passie voor het ambacht en de wens 
om zich te blijven ontwikkelen in vakbekwaamheid.

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

• 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. 

• 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?

• 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.. 
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https://ondernemers.fgz.nl
https://www.meestergoudsmeden.nl
https://www.kunsten92.nl
https://www.bno.nl
https://www.bbknet.nl
https://craftscouncil.nl/over-ons/
https://www.trademart.nl
https://www.pan.nl/nl
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• Inhorgenta beurs in München
Twee keer per jaar organiseert Trade Mart een retailbeurs in Nederland. Jewels & Watches is een van de 
onderdelen.     

• 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.

• ‘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 digitale uitgave vol branchenieuws en nieuws over trends, producten en 
belangrijke werkgevers- en ondernemerszaken. Edelmetaal Online wordt verstuurd naar de leden en 
abonnees van Edelmetaal. 

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

• 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. 
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https://ondernemers.fgz.nl/vakblad-edelmetaal/
https://ondernemers.fgz.nl/edelmetaal-online/
https://www.fachzeitungen.de/zeitschrift-magazin-ujs-uhren-juwelen-schmuck
https://www.gz-online.de/startseite.html
https://www.inhorgenta.com/en/
https://www.baselworld.com
https://www.vicenzaoro.com/it/vicenzaoro
https://exhibitions.jewellerynet.com/9jg/fairinfo-introduction/
https://www.zilvermaan.com
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Informatie voor geïnteresseerden in Goudsmeden - 
werkzoekenden -

Goed vakmanschap
Wat houdt het vak in?

• Het beroep van Goudsmid
De goudsmid is een vakman die sieraden vervaardigt van (edel)metalen. Hij gebruikt verschillende 
technieken, zoals smelten, gieten, solderen en zetten. De goudsmid repareert sieraden en kan sieraden 
ontwerpen en vormgeven. Een groot deel van de werkzaamheden van de goudsmid bestaat uit 
reparaties. De goudsmid werkt secuur en nauwkeurig met waardevolle materialen die elk verschillende 
eigenschappen hebben. Hij heeft gevoel voor vormgeving en is creatief. Hij beschikt over een 
probleemoplossend vermogen en kan zich inleven in de wensen van een klant. De goudsmid is meestal 
zelfstandig vakman en zelfstandig ondernemer. Hij verkoopt zijn eigen werk en soms werk van anderen. 
De goudsmid werkt vaak voor een vaste klantenkring. Het opbouwen van dit netwerk en het verlenen 
van service zijn dan ook belangrijke taken van de goudsmid. Hij voert zijn taken uit volgens de 
kwaliteitseisen en Arbo-, milieu- en veiligheidseisen.

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

•  Bezoeken van beurzen is belangrijk om in contact te komen met klanten, zowel detailhandel als 
particulieren. Goud- en zilversmeden zorgen dat zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

•  Digitale technieken veroveren langzaam terrein binnen de goud- en zilverbranche. Ontwerpen en 
uitvoeren met behulp van CAD-programma’s en Rapid Prototyping wordt breder toegepast.

• De consument gaat steeds meer voor iets exclusiefs in vormgeving en materiaalgebruik. Het gebruik van 
verschillende materialen naast edelmetalen biedt een verruiming in het aanbod qua vormgeving en 
uitstraling. Het gebruik van andere materialen vereist ook dat over de grenzen van het vak wordt 
gekeken, omdat materialen zoals kunststof en keramiek zich anders gedragen. De kracht van de goud- 
en zilversmeden is dat zij producten maken naar de speciale wensen van de klant.

Kans op werk
Wat is het arbeidsmarktperspectief van de branche?

• Arbeidsmarktonderzoek Goud- en zilversmeden - oktober 2021
 •  Uit het arbeidsmarktonderzoek 2021 blijkt dat er 1.168 actieve bedrijven zijn in de branche van goud- 

en zilversmeden.1  

 •  In de branche van goud- en zilversmeden zijn in 2021 ca. 2.729 personen werkzaam. 2  

 •  Op het moment van onderzoek wordt het aantal openstaande vacatures in de branche van goud- en 
zilversmeden op ca. 156 geschat. De meeste ondernemers met personeel schatten de kans op werk 
voor vakgeschoolde arbeidskrachten voor de komende 2 jaar (2022-2023) in als gemiddeld (39%), 
goed (37%) of zeer goed (6%).3

1  Rijnland Advies, Arbeidsmarktrapport goud- & zilversmeden, 2021. 

2  Rijnland Advies, Arbeidsmarktrapport goud- & zilversmeden, 2021. 

3  Rijnland Advies, Arbeidsmarktrapport goud- & zilversmeden, 2021.  
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https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/goudsmid
https://www.s-bb.nl/media/jc1ft5hi/arbeidsmarktrapport-goud-en-zilversmeden-digitoegankelijk-oktober-2021.pdf
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• Dashboard SBB sectorkamerrapportages
85% van diegene die het diploma Goudsmid haalt van de reguliere mbo-opleiding stroomt door naar de 
arbeidsmarkt.

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

• Opleiding Goudsmid bij Vakschool Schoonhoven (Zadkine)
In Nederland is er 1 unieke mbo-opleiding die jonge mensen opleidt tot goudsmid: Vakschool 
Schoonhoven, onderdeel van Zadkine. Je volgt een 4- jarige niveau 4 opleiding in de BOL. 
Leren werken met goud en zilver, de meest gewilde metalen in de wereld? De technieken die je op deze 
materialen beoefent zijn zeer divers; bijvoorbeeld: montage-, giet-oppervlakte- en smeedtechnieken. Zo 
kun je iedereen gelukkig maken met een mooi sieraad. Naast het ontwerpen en maken van sieraden, leer 
je deze ook repareren. Als Goudsmid breng je veel uren door achter de werkbank. Dat maakt jou dan 
weer gelukkig. Je hebt veel mogelijkheden. Je kunt werken als zelfstandig ondernemer, ontwerper van 
sieraden of als reparateur in de juweliersbranche. Hoe gaaf zou het zijn om je eigen sieradenlijn te 
introduceren? 

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.

• Branche-erkende opleidingen goudsmeden en uurwerktechniek
De branche-erkende opleidingen zijn bedoeld voor volwassenen die zich willen (om)scholen in de 
sieraden- of uurwerkbranche. De lessen worden één dag per week aangeboden. De inhoud van de lessen 
komt overeen met die van de (voltijds)opleidingen. Echter, in dit traject gaat het alleen om het 
vakinhoudelijke deel. Als alles voldoende is afgesloten, wordt er een door de branche erkend certificaat 
uitgereikt. De branche-erkende opleidingen die kunnen worden gevolgd zijn: goudsmeden en 
uurwerkhersteller.

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

• Vakopleiding Goudsmeden bij Ambachtshuis Brabant
Degelijke praktijkgerichte vakopleiding tot professioneel zelfstandig goudsmid, gericht op alle 
technische vaardigheden die een goede goudsmid moet beheersen. Je leert het echte vak van een 
goudsmid. CRKBO erkend. Het is een 3-jarige opleiding tot zelfstandig goudsmid. Ieder jaar 30 lessen 
van 3 uur, gegeven door excellente goudsmeden uit de branche.
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https://www.zadkine.nl/opleidingen/vakschool-schoonhoven/basisgoudsmid-bol
https://www.zadkine.nl/opleidingen/vakschool-schoonhoven
https://ondernemers.fgz.nl/opleidingen/
https://www.ambachtshuis-brabant.nl/vakscholing/ambachten/edelsmeden/vakopleiding-goudsmeden/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWRhN2RjOGItYmEyOS00YzA2LWIyMGMtYTE5MGUzMGY2OWZhIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9


Goudsmid - revisie januari 2022

Louis Braillelaan 24   2719 EJ  Zoetermeer   Postbus 7259 

2701 AG  Zoetermeer  •  088 338 00 00  •  s  –bb.nl

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven


	Inhoudsopgave
	Doorleren na je mbo
	Leer- en ontwikkelmogelijkheden naast de reguliere opleidingen
	Leven lang ontwikkelen met mbo-erkenning
	Je staat er niet alleen voor
	Goed voor je netwerk en vakkennis
	Goed voor je netwerk en vakkennis
	Goed voor je netwerk en vakkennis
	Digitale platforms en (fysieke) musea
	Goed vakmanschap
	Goed om te weten 
	Kans op werk
	Het vak leren in het mbo
	Het vak leren kennen met (beginners)cursussen 
	Het vak al werkend leren



