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Informatie voor vakmensen - Zilvermid - 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 Zilversmeden 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 cultuurbehoud te bieden. Door creativiteit te stimuleren en de traditionele kunst 
van het ambacht en de verzorging van erfgoedobjecten te bevorderen.

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden 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. 

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 Zilversmid zijn nog geen mbo-certificaten vastgesteld. Wel zijn er 2 keuzedelen 
Zilversmid die mogelijk een mbo-certificaat kunnen gaan worden:

 • Keuzedeel Bijzonder montagetechniek zilversmeden
 • Keuzedeel Bijzondere smeedtechniek zilversmeden
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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://www.zadkine.nl/opleidingen?filters=learning_type-training
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/3364?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dzilversmid
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/3364?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dzilversmid
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/3365?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dzilversmid
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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?

•  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. 

•  Tefaf 
TEFAF Maastricht wordt algemeen beschouwd als ‘s werelds belangrijkste beurs voor beeldende kunst, 
antiek en design. Met meer dan 275 prestigieuze dealers uit 20 landen is TEFAF Maastricht een 
showcase voor de mooiste kunstwerken die momenteel op de markt zijn. Naast de traditionele gebieden 
van oude meesterschilderijen, antiek en klassieke antiquiteiten die ongeveer de helft van de beurs 
bestrijken, vindt u ook moderne en hedendaagse kunst, fotografie, sieraden, 20e eeuws design en 
werken op papier.
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https://ondernemers.fgz.nl/
http://www.meestergoudsmeden.nl/
https://www.kunsten92.nl/
https://www.bno.nl/
https://bbknet.nl/
https://craftscouncil.nl/over-ons/
https://www.pan.nl/nl
https://www2.tefaf.com/fairs/tefaf-maastricht
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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, 
abonnees en niet-leden van Edelmetaal. 

•  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?

•  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.

•  HammerClub Het zilversmeden forum 
Geïnspireerd door Deense en Duitse zilversmeden, in 2002 het Hamburg Museum of Arts and Crafts in 
2002 gestart met de HammerClub: een informele gemeenschap om het ambacht van zilversmeden te 
dienen. In de volgende jaren van regelmatige bijeenkomsten zijn gehouden, de cirkel groeide en werd 
diverser, en de “HammerClub - Platform voor Zilversmeden” kreeg vorm. Vandaag de dag maken 
zilversmeden uit verschillende Europese landen en een breed scala aan zilverliefhebbers deel uit van 
deze gemeenschap.
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https://ondernemers.fgz.nl/vakblad-edelmetaal/
https://ondernemers.fgz.nl/edelmetaal-online/
https://www.gz-online.de/startseite.html
https://zilvermuseum.com/
https://www.silberschmiede-forum.eu/ueber-uns-about/
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Informatie voor geïnteresseerden - Zilversmid  - 
werkzoekenden -

Goed vakmanschap
Wat houdt het vak in?

•  Het beroep van Zilversmid 
De zilversmid maakt sieraden en (grote) gebruiksvoorwerpen. In opdracht van een klant, of vanuit een 
idee voor zijn eigen collectie. Hij heeft gevoel voor 3D-vormgeving en kan zich inleven in de klant die een 
vrijstaand object zoekt dat moet passen bij het design in een bepaalde ruimte. Ook is hij fysiek in staat 
tot het maken van grote voorwerpen en hij weet dat langdurige bewerking van het oppervlak veel 
geduld vraagt. Hij ziet wat er in de markt gebeurt en kan inspelen op de ontwikkelingen. 

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. 
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https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/zilversmid
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Kans op werk
Wat is het arbeidsmarktperspectief van de branche?

•  Arbeidsmarktonderzoek Goud- en zilversmeden - oktober 2021  
Uit het arbeidsmarktonderzoek 2021 blijkt dat het aantal bedrijven in de branche van goud- en 
zilversmeden ca. 1.168 actieve bedrijven is. 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

•  Dashboard SBB sectorkamerrapportages 
Zilversmid: 100% van degenen die het diploma halen van de reguliere mbo-opleiding stromen door naar 
de arbeidsmarkt.

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

•  Opleiding Zilversmid bij Vakschool Schoonhoven (Zadkine) 
In Nederland is er 1 unieke mbo-opleiding die jonge mensen opleidt tot zilversmid: Vakschool 
Schoonhoven, onderdeel van Zadkine. Je volgt een 4- jarige niveau 4 opleiding in de BOL.  Jij bent 
creatief. Je houdt van het grotere werk. En je vindt het gaaf om je eigen ideeën of die van anderen tot 
leven te brengen. Stel je dan voor: je hebt straks je eigen bedrijf. Daar maak je met zilver, metaal en een 
hoop vuur wat je zelf maar kunt bedenken. Of wat je klant heeft bedacht. Tijdens deze opleiding leren 
we je alles wat je moet weten. Bijvoorbeeld welk gereedschap je allemaal nodig hebt. De ene keer een 
soldeerbrander, en andere keer een hamer en staak om te smeden. Je leert ook hoe je de mooie dingen 
die je maakt straks kunt verkopen aan klanten. En hoe je een eigen zaak begint.  Je gaat vijf dagen per 
week naar school. Je bent dan veel bezig met praktijkvakken. Je leert het namelijk pas echt door het veel 
te doen. Je sluit je opleiding af met een eindstage. Je mag dan laten zien dat je het echt in de vingers 
hebt. Dan maak je namelijk een bijzonder eigen ontwerp: een meesterstuk.  

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

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.zadkine.nl/opleidingen/vakschool-schoonhoven/zilversmid-ondernemer-bol
https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/kwalificatie/zilversmid-gewijzigd-2017/cmVzdWx0YWF0VHlwZT01O2Rvc3NpZXJJZD00NzgyO2t3YWxpZmljYXRpZUlkPTEyNzMxMjM=
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-ondernemen/creatief-vakmanschap/zilversmid
https://www.s-bb.nl/media/jc1ft5hi/arbeidsmarktrapport-goud-en-zilversmeden-digitoegankelijk-oktober-2021.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWRhN2RjOGItYmEyOS00YzA2LWIyMGMtYTE5MGUzMGY2OWZhIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlNSIsImMiOjh9
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Het vak leren kennen met (beginners)cursussen
Welke cursussen kun je doen?

•  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.

•  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. 

•  Passi Galerie cursussen en workshops 
De cursus zilversmeden is voor elk niveau en per deelnemer op maat gesneden. De cursus wordt gegeven 
in kleine groepen van maximaal 6 personen. De lesblokken bestaan uit 10 dagdelen van elk 3,5 uur op 
donderdagochtend en donderdagmiddag. In een goed geoutilleerd atelier volgt ieder zijn/haar eigen 
leerweg in eigen tempo, met persoonlijke begeleiding. De eindresultaten zijn fantastisch. Het smeden 
van zilver is een boeiend proces van ideeën omzetten in een tastbaar eindproduct. Het scheppen van je 
eigen ontwerpen in (edel)metaal is een wonderlijk spel tussen hoofd en handen waarmee ieder zijn/haar 
persoonlijke creativiteit vorm kan geven.

•  Workshops in Zilvermuseum 
Het Zilvermuseum in Schoonhoven organiseert in haar werkplaats verschillende activiteiten en 
workshops rondom edelmetaal, gericht op het zilversmeden. 
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https://ondernemers.fgz.nl/opleidingen/
https://www.zadkine.nl/opleidingen?filters=learning_type-training
https://passi.nl/curcussen-en-workshops/cursus-zilversmeden/
https://zilvermuseum.com/activiteiten/
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