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   Op de cover:  
Alewijn  
Gepassioneerd 
Zilversmid, doorzetter 
en kunstenaar. HAPPINESS

IS HANDMADE
Op Vakschool Schoonhoven ontdek je de kracht van  
jouw ambacht. Mooie dingen maken en momenten   
creëren die het leven verrijken. Dit vraagt om vakman-
schap en creativiteit. Daarom stimuleren we je om je  
eigen talent te ontwikkelen en om kansen te verzilveren.

Ontdek hoe je op jouw manier het ambacht in de praktijk brengt. Als Goud- of 
 Zilversmid werken aan je eigen creaties. Als Juwelier het speciale gevoel creëren voor 
anderen. Of als Uurwerkmaker heel precies sleutelen aan techniek. Je ontdekt het in 
een inspirerende omgeving waar je jezelf kunt zijn.

Wij zijn de enige school in Nederland die jou opleiden tot Goud- of Zilversmid, Juwelier 
of Uurwerkmaker. Ook kun je kennis en vaardigheden op doen op het gebied van Edel-
steenkunde en Sieraden ontwerpen op de computer. Daarom komen studenten uit het 
hele land. Veel van hen wonen op kamers. Dit geeft Schoonhoven als (mini) studenten-
stad een gezellige sfeer.

Op school verdiep je jezelf in de nieuwste technieken in jouw vakgebied en ontmoet  
je ervaren professionals uit de praktijk. Door (internationale) stages leer je over je 
 grenzen heen te kijken en doe je bijzondere ervaringen op. Je kijkt ook voorbij je 
 opleiding naar hoe je je eigen bedrijf kunt opzetten. Je ontwikkelt bij ons dus niet 
alleen je talent, maar je ontdekt ook jouw weg naar ondernemerschap en werk.

Door onze unieke expertise en branche-erkende opleidingen weten ook professionals 
en zij-instromers ons te vinden. Zij schaven hun kennis bij en geven hun carrière  
verder vorm. Zo staan we in contact met het werkveld en blijft ons onderwijs actueel. 
Niet voor niets zijn we al sinds 1895 een begrip. We vieren dit jaar dat we al 125 jaar 
bestaan! 

Eenmaal verleid tot Vakschool Schoonhoven, blijf je voor eeuwig verbonden in de 
liefde voor mooie dingen en mooie momenten creëren.
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OPLEIDINGEN OVERZICHT

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een opleiding  
van Vakschool Schoonhoven. Je komt bij ons ontdekken 
hoe je op jouw manier het ambacht in de praktijk brengt.  
Als Goudsmid of zilversmid werken aan je eigen creaties. 
Als juwelier het speciale gevoel creëren voor anderen 
en als uurwerkmaker sleutelen aan de schoonheid en 
 precisie van techniek. Je ontdekt het in een inspirerende 
omgeving waar je jezelf kunt zijn. Kijk daarom snel verder 
in dit magazine en op zadkine.nl/vakschoolschoonhoven. 

Succes met je keuze!

Toelating
De wettelijke toelatingseis voor niveau 3 en 4 is 
het zelfde, het diploma vmbo kader, gemengd of 
 theoretische leerweg. Heb je een diploma mbo niveau 
2 behaald dan kun je instromen op niveau 3. Ben je 
in het bezit van een havo- of vwo diploma dan ben je 
toelaatbaar tot de versnelde opleiding Goudsmeden. 
Het niveau waarop jij kunt beginnen hangt af van een 
aantal dingen: je motivatie, je ambitie en je capaci-
teiten. Dit wordt getoetst tijdens de intake. Voor de 
opleidingen Goudsmeden, Zilversmeden en Uurwerk-
techniek wordt er getoetst op oog-handcoördinatie.

10 REDENEN  
OM AAN  
VAKSCHOOL  
SCHOONHOVEN  
TE STUDEREN
1. Diploma met  

een reputatie.

2. Mooie dingen en mooie  
momenten creëren.

3. Vakmanschap ten top.

4. Veel persoonlijke  
aandacht voor studenten  
en een veilige omgeving.

5. Grote diversiteit aan  
studenten, respect  
voor elkaar.

6.  Nauwe samenwerking  
met de branche.

7.  Schoonhoven,  
ministudentenstad.

8.  Unieke school, unieke  
opleidingen, erkend door  
de branche.

9. Goede aansluiting tussen  
onderwijs en praktijk.

10. Balans tussen ambacht  
& high tech.

GOUDSMEDEN
BASISGOUDSMID
Niveau 3 • BOL • 3 jaar

GOUDSMID (ONDERNEMER) 
Niveau 4 • BOL • 4 jaar 
Niveau 4 • BOL • versneld traject: 3 jaar
(Uitsluitend voor havo of vwo gediplomeerden) 

JUWELIER
MEDEWERKER JUWELIER
Niveau 3 • BOL • 3 jaar 
Niveau 3 • BBL • 3 jaar 

JUWELIER (ONDERNEMER)
Niveau 4 • BOL • 3 jaar 

ZILVERSMEDEN
ZILVERSMID (ONDERNEMER)
Niveau 4 • BOL • 4 jaar 

SILVERSMITH DESIGN 
Niveau 4 • BOL • 1,5 jaar 
(te volgen na het afronden van niveau 4 Goud-
smid) 

UURWERKTECHNIEK
MEDEWERKER UURWERKTECHNIEK 
Niveau 3 • BOL • 3 jaar 

UURWERKTECHNICUS (ONDERNEMER) 
Niveau 4 • BOL • 4 jaar
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Daarom zorgen we er voor dat je  
je thuis voelt, je studie uitdagend  
is en je straks klaar bent voor een 
volgende stap.

HOE VER WIL JIJ KOMEN?
Opleidingen op maat
Het mbo biedt opleidingen op  
4 verschillende niveaus. Op welk 
niveau je begint hangt af van jouw 
vooropleiding. Dit zijn de niveaus:  

• Niveau 1: Entreeopleidingen 
Je wordt opgeleid tot assistent. 
Deze opleidingen duren een jaar. 
Er is veel structuur en persoonlijke 
aandacht voor de studenten.

• Niveau 2: Basisberoepsopleiding 
Je voert taken uit binnen  
het bedrijf. 

• Niveau 3: Vakopleiding 
Je leert om zelfstandig je werk  
te doen. 

• Niveau 4: Middenkaderopleiding 
en specialistenopleiding 
Je leert om volledig zelfstandig  
je werk uit te voeren. Je kunt op 
veel plekken aan de slag binnen  
je vakgebied.

BOL of BBL
Op het mbo kun jij op verschillende 
manieren leren. Je kunt ervoor  
kiezen om naar school te gaan en  
stage te lopen. Of je combineert  
werken met leren. Het is dus aan  
jou hoe jij wilt leren. 

Beroepsopleidende leerweg (BOL)  
Een BOL-opleiding staat voor beroeps- 
opleidende leerweg. Je gaat de hele 

week naar school en loopt een of 
meerdere stages om praktijkervaring 
op te doen. Deze optie wordt het 
vaakst gekozen door studenten. 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Een BBL-opleiding staat voor  
beroepsbegeleidende leerweg.  
Hier werkt het precies andersom. 
Je begint direct met werken en gaat 
maar een of twee dagen naar school. 
Wil je een BBL-opleiding volgen,  
dan heb je een baan nodig bij een 
erkend leerbedrijf.

Later komt steeds dichterbij. Elke dag 
begrijp je beter wat je wel en niet wilt. 
En bij het vinden van jouw weg kun je 
vast wat hulp gebruiken. Zadkine is er 
voor je. Als je twijfelt of nog geen idee 
hebt, maar ook als je al een plan hebt. 
Het gaat om jou. De keuzes die je nu 
maakt, zijn belangrijk voor de rest van 
je leven. Wij helpen je graag bij het 
maken van die keuzes. Samen met 
docenten, begeleiders en bedrijven 
stippelen we jouw persoonlijke route 
uit. Stap voor stap geven we die sa-
men met jou vorm. Met de ruimte om 
een beetje af te buigen, bij te draaien  
of even een andere richting op te 
gaan. Zodat jij je talent ontdekt,  
je hart volgt en je droom waarmaakt. 
Onze ambitie is dat jij Zadkine met 
een baan of vervolgopleiding verlaat 
en terugkijkt op een geweldige tijd. 

HOE VER  
WIL JIJ  
KOMEN?
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HAAL HET BESTE
UIT JEZELF AANMELDEN 

Je kunt je via zadkine.nl/aanmelden en de opleidings- 
pagina direct online aanmelden voor een opleiding.  
Je ontvangt na je aanmelding een bevestiging per  
e-mail en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

DECANEN EN MENTOREN
Studenten die één of meer voorlichtingsactiviteiten 
bezoeken, zijn succesvoller in hun studie, weten wij uit 
onderzoek. Wil je als decaan of mentor een voorlichtings- 
bijeenkomst bij je op school organiseren? Onze  
contactpersoon Sandra Beenhakker bespreekt  
graag de mogelijkheden met je. Neem contact op  
via marketingencommunicatie@zadkine.nl.

OUDERS EN VERZORGERS
Voor ouders en verzorgers heeft Zadkine een aparte  
pagina ingericht op de website: zadkine.nl/ouders.  

OPEN DAGEN
Weet jij nog niet precies welke oplei-
ding je wilt volgen? Daar helpen wij je 
natuurlijk graag bij. Stel al je vragen 
aan onze studenten en docenten en 
beleef de sfeer op onze locaties!

De Open Dagen zijn op:
Woensdag 16 november 2022
16.00 - 20.00 uur
Vrijdag 20 januari 2023
16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 21 januari 2023
10.00 - 14.00 uur
Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur

Extra Open dag voor Vakschool
Schoonhoven tijdens de:
Nationale Zilverdag Schoonhoven
Maandag 29 mei 2023
(2e Pinksterdag) 10.00 - 17.00 uur

Wie je ook bent en welke achtergrond je ook hebt: Zadkine staat 
voor je klaar. Ook als je een extra steuntje in de rug nodig hebt. 
Bijvoorbeeld als je problemen hebt op school, in je thuissituatie 
of met je financiën. Of als er andere problemen zijn waarover  
je wilt praten. Samen met jou kijken we of je extra hulp kunt 
krijgen, zodat je je opleiding met succes kunt volgen.

Op deze pagina krijg je tekst en uitleg over het mbo.  
Je vindt er handige tips om je kind te helpen bij het  
oriënteren op het mbo. Ook lees je hoe je betrokken  
kunt blijven als je dochter of zoon begint met een  
opleiding bij Zadkine, of al een opleiding bij ons volgt.

SCHOOLKOSTEN
Als je een mbo-opleiding gaat volgen, heb je te maken 
met diverse studie/schoolkosten. Het is een belangrijke 
investering in jouw toekomst! Je vindt een overzicht van 
deze kosten op de website zadkine.nl/schoolkosten.

STUDIEFINANCIERING
Studiefinanciering voor de beroepsopleidende leerweg 
in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende 
beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart en een 
lening. Er gelden voorwaarden voor studiefinanciering in 
het mbo. Kijk voor meer informatie op de website duo.nl. 

MEER INFORMATIE
Wil je meer weten? Bijvoorbeeld over de specifieke voor-
opleidingseisen, toekomstperspectief en doorstroom- 
mogelijkheden? Kijk dan op onze website zadkine.nl.

Kijk voor meer informatie op  
zadkine.nl/ opendagen.

MEELOOPDAGEN
Wil jij sfeer proeven op de locatie 
en een goed idee bij de opleidingen 
krijgen? Meld je dan aan voor een 
Meeloopdag! Tijdens deze dag loop 
je mee met een student van Zadkine. 
Zo zie je precies wat de opleiding 
inhoudt, hoor je ervaringen van  
studenten en maak je kennis  
met de docenten. Schrijf je nu  
snel in voor een Meeloopdag via: 
zadkine.nl/ meeloopdagen. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Vind je het leuk om regelmatig 
nieuwtjes te lezen over onze  
studenten, opleidingen en studeren  
in het mbo? Schrijf je dan in  
voor onze digitale nieuwsbrief.  

ZADKINE STAAT
VOOR JE KLAAR

Ga naar zadkine.nl/nieuwsbrief.

STUDIEMATCH
Ben je benieuwd welke van onze  
opleidingen bij jouw interesses 
passen? Doe de Studiematch op onze 
website: zadkine.nl/studiematch.  
Een leuke en eenvoudige mini  
beroepskeuzetest.

DE MYSTART-APP!
Voor studenten die zich aanmelden 
hebben wij de MyStart-app. In deze 
handige app volg je jouw persoon- 
lijke voortgang: van aanmelding  
tot de eerste schooldag bij Zadkine.  
Je vindt er informatie over je intake, 
veelgestelde vragen en handige links. 
Zo ben je goed voorbereid op je start 
bij Zadkine!
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Lekker met je handen werken om iets moois  
te maken. En het ook nog zelf te bedenken.  
Als Goudsmid ontwerp, maak en repareer jij 
voornamelijk sieraden en kleine gebruiks- 
voorwerpen. Met de meest gewilde metalen  
in de wereld. Jij leert alle technieken om goud  
en zilver te kunnen bewerken. Maar ook kunst-
stoffen en natuurlijke materialen. Je hebt veel 
mogelijkheden. Je kunt werken als zelf standig 
ondernemer, ontwerper van sieraden of als repa-
rateur in de juweliersbranche. Hoe gaaf zou het 
zijn om je eigen sieradenlijn te introduceren?

BASISGOUDSMID

Niveau 3 • BOL • 3 jaar
Een sieraad schetsen en ontwerpen? En deze dan nog zelf maken ook? Jij leert 
dit allemaal tijdens je opleiding. Net als reparaties uitvoeren en het graveren 
van een naam in een armband.

Als Basisgoudsmid breng je veel uren door achter de werkbank. Je houdt 
je vooral bezig met sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen. Hiervoor heb 
je speciale gereedschappen. Je leert in deze periode veel technieken zoals 
bijvoorbeeld zagen, boren, vijlen, solderen, smeden. Je gaat ook aan de slag in 
de praktijk. Dit is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Ook specialiseer je 
jezelf door het kiezen van een keuzedeel.

Tijdens het basisjaar laat je zien welke richting bij jou past en wordt een 
definitieve keuze gemaakt voor jouw vervolgtraject op school. Dit kan zijn: 
Basisgoudsmid niveau 3, Goudsmid ondernemer niveau 4 of Zilversmid 
ondernemer niveau 4.

GOUD- 
SMEDEN

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL/VAKSCHOOLSCHOONHOVEN
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GOUDSMID (ONDERNEMER)

Niveau 4 • BOL • 4 jaar 
In deze mbo-opleiding tot Goudsmid leer jij zeer diverse 
technieken om sieraden en kleine gebruiksvoorwerpen te 
kunnen ontwerpen, maken en repareren. Na het aanleren 
van de basisvaardigheden, maak je aan het eind van het 
1e jaar een definitieve keuze voor het vervolgtraject: 
Goudsmeden niveau 3 of 4, óf Zilversmeden niveau 4. 

Het ondernemerschap staat in de opleiding tot Goudsmid 
centraal. Je leert dit vooral door het maken van een 
ondernemersplan en het ook echt opzetten van een 
(fictieve) onderneming. Tijdens de opleiding kun je ook 
twee interessante keuzedelen volgen zoals specialistische 
versieringstechnieken of CAD/3D printen.

De opleiding sluit je af met een eindstage waarin je ook 
je meesterstuk maakt. Een meesterstuk is jouw eindwerk 
waarin je alles laat zien wat je geleerd hebt.

Met dit diploma kun je jezelf bijvoorbeeld aanmelden
voor een studie aan een kunstacademie in Nederland
of daarbuiten.

GOUDSMID (ONDERNEMER) VERSNELD TRAJECT

Niveau 4 • BOL • 3 jaar 
Heb jij je havo, vwo of mbo4 diploma op zak, maar zou je 
heel graag iets moois met je handen willen maken? Dan is 
deze versnelde variant voor Goudsmid (ondernemer) vast 
iets voor jou! Voor deze versnelde variant geldt dezelfde 
beroepsinformatie van Goudsmid (ondernemer).
De eerste twee jaar leer je de basisvaardigheden van 
een Goudsmid. De theorievakken zullen in verkorte 
vorm worden aangeboden. Natuurlijk moet je aan het 
eind van de opleiding aan dezelfde eisen voldoen als 
bij de opleiding Goudsmid (ondernemer). Er wordt dus 
een groter beroep gedaan op je zelfdiscipline en we 
verwachten meer zelfstudie van je.

In de laatste periode van je tweede jaar laat je in je 
ondernemersplan je visie zien op het runnen van je eigen 
atelier/winkel.

In je tweede jaar kun je ook twee interessante keuzedelen 
volgen zoals Doorstroom HBO of CAD/3D printen.  
Een groot deel van je derde jaar loop je stage.  
Deze sluit je af met een meesterstuk. 

…  de opleidingen op Vakschool Schoonhoven 
echt uniek zijn? Nergens anders krijg je bij-
voorbeeld een vak als ‘Edelsteenkunde’, een 
mix tussen natuurkunde, geologie, foren-
sisch onderzoek, economie en zelfs een bé-
tje psychologie. Je leert er o.a. edelstenen 
op echtheid te checken in een laboratorium 
en materialen in sieraden te verwerken.

…  edelstenen vaak heel kostbaar zijn? Het zal 
je dan ook niet verrassen dat er veel mee 
gesjoemeld wordt. Als juwelier of Goudsmid 
heb je deze kennis en skills nodig om goed je 
vak uit te kunnen oefenen (en niet genept te 
worden). Al onze studenten Goud- & Zilver-
smeden krijgen Edelsteenkunde in het eerste 
leerjaar.

…  Onze studentenvereniging Kontakt de enige 
studentenvereniging in het hele MBO is?  
En zij allerlei leuke activiteiten organiseren? 
Je zult je er al snel thuis voelen!

…  de opening van de tentoonstelling Mees-
terstukken & Miniaturen in het Nederlands 
Zilvermuseum op zaterdag 10 december 
2022 is? Tijdens de nacht van het Zilver t/m 
de Nationale Zilverdag exposeren wij weer 
onze Meesterstukken en Miniaturen.  
Kom langs en bewonder!

WIST  
JE  
DAT...

12 13



M
EE

ST
ER

ST
UK

KE
NMEESTER-

STUKKEN
& MINIATUREN

MAKER:  
JORAN VAN BART

MAKER:  
SUZANNE DE BOER

MAKER:  
JESSIE SPITTELER

MAKER:  
ANNA BOEIJE

Futuristische armband van zirkonium met 14K Gouden elemen-
ten. De steen in het midden is een Fancy cut amethist. De andere 
stenen zijn: peridoot, blauwe topaas, toermarlijn (roze en groen-
blauw) palm citrien, robijn en saffier. Jessie is winnaar Meester-
stukken & Miniaturen expositie in het Zilvermuseum 2022.

Cyberpunk
Uitgangspunten en bronnen voor het ontwerpen van mijn mees-
terstuk zijn: Schoonheidsbeelden en idealen: De verwachtingen 
die vervagen en/of veranderen. Het -Waarom- ziet de toekomst 
er zo uit en hoe komt dat? De vraag die ik mijzelf stelde om tot 
een concept voor het meesterstuk te komen richtte zich op ‘het er 
fraai uitzien’ én het functionele aspect van een sieraad. In de toe-
komst zullen mensen langer leven. Het lichaam slijt, dus na een 
tijdje zullen er onderdelen vervangen moeten worden. In eerste 
instantie zal dit functioneel zijn maar als het er ook eens fraai uit-
ziet is dat mooi mee genomen. Ook dragen mensen hun identiteit 
bij zich als technologische chips. We stappen steeds meer af van 
het eigen lichaam naar meer een eigen bewustzijn dat vervolgens 
naar een ander lichaam verplaatst kan worden. Dus -het lichaam- 
doet er straks niet meer toe...

Een eervolle vermelding ging naar Richard Schaaf en  
Joran van Bart.

Standbeeld geabstraheerd varkensskelet van eerste 
gehalte zilver, met 14 karaat geelgouden slagtanden en 
een massief 14 karaat geelgouden hart met 2 robijnen 
hangend in de ribbenkast.Het geheel is op een notenhou-
ten voet met een kleine lade geplaatst.

Varkens/Zwijnen
Ik heb altijd al een fascinatie gehad met varkens en 
zwijnen. Afgelopen jaar heb ik samen met mijn vriendin 
een eigen varken groot mogen brengen. Hij staat nu bij 
een landgoed met varkenshouderij in de buurt, waar we 
vrijwilliger zijn geworden. We voeren en verzorgen daar 
iedere zondag de varkens. Het varken als dier heeft zo 
een nog grotere impact op mijn leven gekregen. Als je het 
object ziet moet er aan te zien zijn dat het om een varken 
gaat. Ik heb niets tegen abstraheren maar het gaat om een 
varken: Skelet, bot, hart. Mijn fascinatie met de natuurlij-
ke vormen van het skelet en botten moet absoluut in mijn 
meesterstuk terugkomen. Dit is wat ik wil maken, waar 
ik mee bezig wil zijn. Mijn “Hart” volgen, dit is wat ik wil 
doen, en natuurlijk staat dit ook symbool voor de liefde 
voor mijn eigen varkens...

Zilveren fiets met gouden details
1e prijs Miniaturen (expositie Zilvermuseum 2022).

Gouden oorbellen met Aventurijn en diamanten

Explosie
De chaos en grilligheid in een explosie en/of de 

vorm van een explosie die elegant en sereen kan 
zijn. Dramatisch maar toch sierlijk.
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Suzanne de Boer is 28 jaar, woont in 
Utrecht en studeert voor Goudsmid 
(ondernemer) aan Zadkine Vakschool 
Schoonhoven. Ze doet de versnelde 
variant waarbij je in drie jaar je diplo-
ma Goudsmid kunt behalen. Suzanne 
doorloopt het traject net even anders 
dan de meesten. Haar tweede jaar deed 
ze opnieuw. Het ging niet zo lekker en ze 
stopte met school. In dat tussenjaar be-
sefte ze dat ze eigenlijk niets liever deed 
dan weer terug naar school gaan. Ze zag 
geen andere toekomst voor zichzelf dan 
die van Goudsmid. Ze hoort in dit vak 
thuis. Één van haar voormalig Goudsmid 
docenten Huub Rogier zegt over Suzan-
ne: “Ze is echt gegroeid als mens en als 
Goudsmid. Je zou bijna kunnen zeggen 
van ‘drop out’ naar boegbeeld!”

Suzanne miste het heel erg om met het vak 
bezig te zijn. “Ook geeft school een bepaalde 
structuur aan je leven die je eigenlijk wel wilt. 
Mijn vriend is docent, die geeft les. In mijn  
tussenjaar had ik een baantje in de Horeca.  
Je zag elkaar daardoor bijna niet. Als je het laat 
versloffen op school is de drempel wel heel 
hoog. Het wordt eng omdat je docenten niet 
meer onder ogen durft te komen. Het school-
systeem en ik botsen een beetje. Ik ben niet zo 
goed in procedures. Maar ik weet nu dat je voor 
het hele plaatje moet gaan wil je slagen”

Suzanne had al haar gereedschap nog. En na 
een gepassioneerde motivatiebrief aan school 
en een paar goede gesprekken kon ze weer 
instappen in het tweede jaar. Praktijkvakken 
vindt ze het leukst. Goudsmeden, 2D vormge-
ven en 3D ruimtelijk vormgeven. Van de vakken 
graveren, edelsteenkunde of CAD mag je er 
twee kiezen. “CAD is goed voor je ruimtelijk in-
zicht en je kunt er later nog alle kanten mee op. 
Graveren is vrij lastig. Die stekers zijn niet mak-
kelijk om te hanteren. Je moet er een vrij vaste 
hand voor hebben en echt wel kracht zetten. 
Het kost heel veel oefenen. Ik vind dat precieze 
werk juist heel leuk om te doen. We oefenen 
in koper, dat is heel zacht. Goud is wat harder, 
vooral 14 karaats is hard. Hoe hoger het gehalte 
goud, hoe zachter. Zilver is vrij zacht (je kunt 
dat zelfs met je handen een beetje buigen)”. 

“Ik vind mezelf wel creatief. Ik denk dat iemand 
die op het creatieve niveau niet heel sterk is, 
niet zo snel voor het vak van Goudsmid zou kie-
zen. Ik vind mezelf ook vrij technisch aangelegd. 
Het technisch bezig zijn is ook een leuk onder-
deel van de opleiding”. 

“Het is erg gezellig in Schoonhoven, ik heb er 
ook een tijdje gewoond. Echt een community 
gevoel, met een eigen studentenvereniging  
en feestjes. Er zijn altijd vrienden in de buurt,  
je hoeft nooit alleen te eten. Maar ik kom nu 
vooral naar school om er beter van te worden 
en ga dan weer naar huis. Ik sta er nu iets seri-
euzer in en ben vrij op mezelf. Dat is prima hier. 
Echt iedereen kan zichzelf zijn”. 

“Na de HAVO was het nog best lastig een op-
leiding te kiezen. Veel oudere mensen kennen 
Schoonhoven wel. Maar veel jongeren hebben 
geen idee van het bestaan van de opleiding. 
Ik heb mezelf georiënteerd via een Open dag. 
Echt een aanrader. Je ziet mensen die de oplei-
ding doen. En je voelt het ambacht”. 

“In het derde jaar loop je een half jaar stage.  
Je kunt dat in het buitenland doen. Maar er zijn 
net zulke goede bedrijven in Nederland. In deze
periode maak je ook een meesterstuk. Dat is 
spannend en gaaf om te doen. Ik heb een paar 
gouden oorbellen met aventurijn en diaman-
ten gemaakt”. Het meesterstuk heet Explosie  
(zie de foto op de voorgaande blz).

“Iets opstarten waarmee je succesvol bent is 
best een uitdaging. Ik zou wel een online winkel 
willen. Je moet wel realistisch zijn. En met dat 
ene unieke concept komen. Iets nieuws. Het is 
in ieder geval wel mijn streven om echt mijn 
eigen werk te verkopen. Ik zou dat omschrijven 
als ‘niet geometrisch’. Maar vooral organisch. 
Niet te strak. Maar ‘rough around the edges’. 
Dat past ook helemaal bij mij”. 

*De photoshoot is gedaan in het prachtige  
atelier Artis Causa in Schoonhoven van voor-
malig docent Goudsmeden Huub Rogier.

KENNISMAKEN  
MET SUZANNE

GOUDSMID (ONDERNEMER) VERSNELD
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Bekijk ons vernieuwde aanbod aan Cursussen & Trainin-
gen. Voor ieder wat wils! Omdat je nooit uitgeleerd bent.

HÉT KENNIS EN 
EXPERTISE-CENTRUM 
VAN DE BRANCHE
Naast onze voltijdopleidingen bieden we ook branche- 
erkende opleidingen in deeltijdtraject aan. Deze zijn 
bedoeld voor volwassenen die zich willen (om)scholen  
in de sieraden- of uurwerkbranche. Eén dag per week 
worden de lessen aangeboden. De inhoud van de lessen 
komt overeen met die van de (voltijd) opleidingen.  
Echter, in dit traject gaat het alleen om het vakinhoude-
lijke deel. Als je alles voldoende afsluit krijg je een 
 certificaat dat door de branche erkend wordt. 
 Goudsmeden en Uurwerkhersteller zijn de branche- 
erkende opleidingen die je kunt volgen.

Cursus & Training
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 cursus-
sen te volgen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende 
vak gebieden: Goudsmeden, Juwelier, Uurwerktechniek, 
Edelsteenkunde en Sieraden ontwerpen op de computer.  
Kom langs in Schoonhoven, Arnhem of Veghel. NIEUW! 
In Arnhem bieden hebben we sinds kort professionele 
cursussen Goudsmeden aan in cultureel centrum Rozet.  
Meer informatie op zadkine.nl/vakschoolschoonhoven.
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Als zilversmid bedenk en maak je bijzondere 
en waardevolle voorwerpen. Je gaat voor het 
grotere werk. Hierbij gebruik je veel vlammen. 
Je maakt bijvoorbeeld schalen, bekers en 
kunstobjecten. Van zilver, maar ook van metaal 
en kunststof. Je leert een echt vak. En je kunt  
er veel van jezelf in kwijt. 

ZILVERSMID (ONDERNEMER)

Niveau 4 • BOL • 4 jaar
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. Tijdens deze opleiding 
leren we je alles wat je moet weten. Bijvoorbeeld welk gereedschap je alle-
maal nodig hebt. Je leert ook hoe je de mooie dingen die je maakt straks kunt 
verkopen aan klanten. En hoe je een eigen zaak begint.

Je bent op school veel bezig met praktijkvakken. Je leert het  namelijk pas echt 
door het veel te doen. Stage loop je bij een bedrijf dat met groot zilver werkt. 

Bijvoorbeeld:
• een atelier dat bezig is met kunstobjecten (designer kunstenaar)
• een atelier dat zilveren gebruiksvoorwerpen maakt 
• of een atelier dat zilverwerk restaureert.

Na het aanleren van de basisvaardigheden, maak je aan het eind van het 1e 
jaar een definitieve keuze voor het vervolgtraject. Dit kan zijn: Basisgoudsmid 
niveau 3, Goudsmid ondernemer niveau 4 of Zilversmid ondernemer niveau 4. 
Je sluit je opleiding af met een eindstage waarin je ook je meesterstuk maakt.

Met dit diploma kun je jezelf bijvoorbeeld aanmelden voor een  
studie aan een kunstacademie in Nederland of daarbuiten.

ZILVER- 
SMEDEN BEKIJK DE SPECS  

OP ZADKINE.NL/ 
VAKSCHOOLSCHOONHOVEN
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SILVERSMITH DESIGN

Niveau 4 • BOL • 1,5 jaar
Voor iedereen die bezig is met de opleiding Goudsmeden 
of deze heeft afgerond. Voor iedereen die net als Renate 
(afgestudeerd Goudsmid) gelooft dat een goede Goud-
smid een betere Zilversmid maakt, en een goede Zilver-
smid een betere Goudsmid...

Wij geloven dat op Zadkine Vakschool Schoonhoven 
ook. Want hoe mooi is het als je in deze onzekere tijden 
‘allround’ kunt zijn. En naast het vervaardigen van o.a. 
sieraden ook vanuit een plaat elke vorm die je in je hoofd 
hebt kunt maken? 

Met deze passie voor materiaal vervormen kun je vanaf 
augustus 2022 onze nieuwe opleiding Silversmith  
design starten. Wil jij ook in anderhalf jaar een diploma 
Zilversmeden behalen? Ben jij een aanpakker?  
Lees dan verder...

De opleiding is een traject van anderhalf jaar waarin je 
je Zilversmid diploma (niveau 4) kunt behalen, als je je 
Goudsmid-diploma al hebt behaald. Je bent hierbij één 
jaar op school en een half jaar op stage. Bij het ontwik-
kelen van de opleiding hebben wij naar onze studenten 
geluisterd. Zo gaf Renate aan dat ze graag specialistische 
verhalen uit de branche wilde horen. Alewijn geeft aan 
een groot fan te zijn van kunstgeschiedenis en van vakge-
relateerde architectuur.

Als Vakschool hebben we een zo’n interessant mogelijk 
programma gecreëerd met veel ruimte voor praktijk  
en vormgeven. 

Een bijzonder traject dus. Lijkt smeden jou ook heerlijk? 
Volg je hart! En kom net als student Puck Zilversmeden!

Het Design stuk is een belangrijk onderdeel van de 
opleiding Silversmith design

Student Zilversmeden  
Puck in het praktijklokaal
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De hamer is je beste vriend.

Zilversmeden ook voor stoere meiden zoals Puck
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Je bent 21 en nog slechts een jaartje verwij-
derd van ‘volleerd Zilversmid’ zijn. Al ben je 
natuurlijk nooit uitgeleerd en ga je vooral 
nog je eigen stijl en vakmanschap verder 
ontwikkelen. 

Alewijn Slingerland uit Klundert (Noord-Bra-
bant), slechts 21 jaar (en single trouwens) is 
student Zilversmeden (niveau 4) bij ons. Hij 
vloog in drie jaar door zijn studie en staat 
bekend als gedreven en kundig. Op de vraag 
of hij wilde meewerken aan de photoshoot en 
het interview zei hij meteen ja! ‘De foto’s kan ik 
dan straks misschien weer op mijn website of 
visitekaartjes zetten’. 

Dat Alewijn daar alvast over nadenkt is niet zo 
gek. De opdrachten komen al regelmatig bin-
nen… Zo vroeg docent Margot hem laatst om 
de gildeschildjes over te nemen, die uitgereikt 
worden bij bepaalde prijzen. En vroeg een 
kennis uit het vak hem een hek te ontwerpen 
en smeden. De opdracht aan Alewijn… ‘Kun jij 
voor mij een hek maken. Houd je uren bij en 
reken er goed voor. Jij bent kunstenaar, dus ik 
vertrouw je volledig’. Alewijn: ‘het is een mooi 
gevoel als je het vertrouwen krijgt iets gaafs te 
realiseren. Vooral van mensen die het vakman-
schap waarderen en snappen hoeveel uren erin 
gaan zitten’. 

Maar voordat Alewijn afgestudeerd Zilversmid 
is en zich volledig gaat storten op alle opdrach-
ten, gaat hij eerst nog op stage. En wel op het 
Bishopsland education trust in Engeland (hbo 
niveau). Een onderwijscentrum dat workshops 
verzorgt voor Zilversmeden en Juweliers. Een 
jaar lang krijg je masterclasses van Engelse 
top vakmensen. ‘Niet standaard 4 of 5 dagen 
stagelopen bij een bedrijf, maar werken aan 
je eigen kunstenaar zijn. Je woont op een 

oude boerderij uit de 18e eeuw en zit tussen 
heel veel andere kunstenaars. Je wordt goed 
begeleid in de groep om je eigen vakmanschap 
verder te ontwikkelen. Je ontdekt nog meer je 
eigen unieke stijl. Zo wordt je gepusht om je ei-
gen ontwerpen een bepaalde kant op te sturen. 
En je doet mee aan ontwerpwedstrijden zoals 
de Jacob’s the Jewellers Emerging Designer 
Competition’. Alewijn neemt vanuit Vakschool 
Schoonhoven een redelijk geavanceerde tech-
nische achtergrond mee. ‘De meeste mensen 
die daar komen zijn ontwerptechnisch beter’. 

‘Ik krijg het nog druk met bezoek volgend jaar’ 
lacht Alewijn. Naast docent Zilversmeden Kaj 
zijn er nog vijf andere mensen die graag komen 
kijken’. 

Op stage gaat Alewijn zijn meesterstuk maken. 
Een meesterstuk is het eindwerk waarmee 
studenten niveau 4 laten zien dat ze klaar 
zijn voor het vak als Goud- of Zilversmid. Je 
ontwerpt echt je eigen stuk en het is daarmee 
dé manier om je carrière een vliegende start te 
geven. Neem Renee Broeksteeg, zegt Alewijn. 
Ze heeft afgelopen maandag examen gedaan. 
Ze had een goede kilo zilver gebruikt voor haar 
Meesterstuk, een lamp. Hier had ze zelf een 
presentatiekast om heen gebouwd. 

Studenten niveau 3 maken Miniaturen. Dit zijn 
in het klein nagemaakte objecten die er met de 
meest verfijnde details levensecht uitzien. Het 
ontwerpgedeelte komt bij miniaturen mis-
schien minder aan de orde, qua vakmanschap 
doet het vaak niet veel onder, zegt Alewijn. ‘Zo 
volg ik bijvoorbeeld de Miniatuur van de viool 
van Rick Oerlemans via Instagram’. De minia-
tuur van een zilveren fiets met gouden details 
van Anna Boeije is ook erg mooi geworden (zie 
een foto in dit magazine). 

KENNISMAKEN  
MET ALEWIJN 

ZILVERSMEDEN 

“Als je graag met je 
handen mooie dingen 

maakt en ook het 
ontwerpen leuk vindt...  

is dit iets voor jou.”
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Alewijn zijn meest recente werk vindt hij één 
van zijn beste werken hier op school. ‘Zeker in 
het zilver’. Alewijn smeedde een leeuw. Eerst 
dacht hij nog ‘dit wordt redelijk simpel’. Maar er 
zaten best wat uren in, zo’n 80 uur. De opdracht 
was eigenlijk 40 uur, bijvoorbeeld voor het ma-
ken van een hagedis van een paar cm. Alewijn 
zijn leeuw in puur zilver is een stuk groter en 
met veel details. Hij investeerde € 500 in het 
materiaal. Hij exposeerde deze tijdens de Zil-
verdag onder het stadhuis in Schoonhoven. En 
won er meteen de 2e plaats mee bij de vakjury 
en de publieksjury. 

Het kopen van dit soort luxe items is niet voor 
iedereen weggelegd. Door de grote ureninves-
tering en het vakmanschap zou Alewijn zijn 
leeuw graag voor € 3.500 – € 4.000 verkopen. 
Dat is nog een klein prijsje vergeleken bij waar 
hij zijn zilveren schenkkan voor zou verkopen  
(€ 10.000 – € 15.000). Hierin investeerde hij aan 
materiaalkosten alleen al € 2.500. Het hout voor 
het handvat was een duur blok hout van bijna 
€ 500 en het zilver kostte € 2.000. Maar de uren 
die er in zitten zijn de grootste kostenpost, met 
deze kan is hij rond de 250 uur bezig. 

Op de vraag hoe hij deze materiaalkosten 
bekostigd, zegt hij: ‘Ik leen geld bij mijn ouders’. 

‘Die zeggen: ‘als je het verkoopt betaal je ons 
maar terug’. De opdrachten die hij regelmatig 
van klanten heeft helpen hem ook. Verder heeft 
hij ook een bijbaantje op school. Één avond 
per week begeleidt hij eerstejaars studenten 
tijdens een inhaalles vrij werk. Als studenten 
achterlopen kunnen ze die tijd gebruiken om in 
te halen of juist vooruit te werken. 

Als kind wilde Alewijn LEGO ontwerper worden. 
Tot zijn 16e deed hij dat heel veel. Hij vond 
LEGO altijd al leuk en tekende en schilderde 
ook veel. ‘Er zit een mooie technische uitdaging 
in LEGO bouwen. Zo hebben ontwerpers op het 
LEGO ontwerp bureau in Denemarken minstens 
zo’n uitgebreid ontwerptraject als een Meester-
stuk’. Wie weet ontwerpt Alewijn ooit nog iets in 
zilver voor LEGO. Tot die tijd wensen we Alewijn 
heel veel plezier en succes op zijn stage en een 
hele mooie carrière in het smeden!

Vraag jij je als kenner nou af waarom  
Alewijn op de coverfoto deze vlam 
gebruikt i.p.v. een blauwe vlam? Hij 
antwoordt: ‘Met afkoken haal je oxides 
weg die ontstaan door het verwarmen 
en als je gesoldeerd hebt haalt het ook 
het vloeimiddel weg. Na het afkoken ga 
je het stuk zilver of object afspoelen en 
droogmaken. Doe je dat met een thee-
doek dan heb je iedere keer een nieuwe 
nodig. Nu met de oranje vlam heb je net 
genoeg warmte om het vocht weg te 
jagen’. 
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JUWELIER

MEDEWERKER JUWELIER

Niveau 3 - BOL/BBL - 3 jaar
Vakmanschap combineren met een commerciële instelling.  
Dat kan jij. Je hebt vakkennis. En vindt het leuk om klanten een 
goed advies te geven. Ze komen bij jou in de juwelierszaak vaak 
voor een belangrijk moment. Of om iets te laten repareren. Jij zorgt 
ervoor dat de zaak er netjes uitziet. En dat de nieuwe collecties in  
de etalage schitteren. Na een oriëntatie op het vak en de branche  
ga je jezelf specialiseren aan de hand van thema’s als branding, 
sales en online marketing. Aan het eind van het 1e semester 
 specialiseer je jezelf door het kiezen van een keuzedeel.

De stage is een belangrijk deel van de opleiding. In het 2e jaar  
ga je 40 dagen op stage. In het 3e jaar ben je het grootste gedeelte 
op stage. 

Als BBL-student ben je al ten minste 3 dagen per week werkzaam  
in een juweliersbedrijf. Na deze opleiding is het mogelijk 
 gespecialiseerde cursussen te doen.

Als juwelier weet je vakmanschap goed te  
combineren met een commerciële instelling.  
Je vindt het leuk om de ontwikkelingen in de  
branche te volgen, bent trendgevoelig en gaat  
goed om met klanten, collega’s en leveranciers.  
De juwelier is iemand die alle facetten van het  
vak kent.

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL/VAKSCHOOLSCHOONHOVEN

JUWELIER (ONDERNEMER)

Niveau 4 • BOL/BBL • 3 jaar
Jij bent een vakman en een echte ondernemer. Jouw 
vakmanschap en branchekennis combineer je met een 
commerciële instelling. Dit maakt jou de juwelier van  
de toekomst. Je bent trendgevoelig en kan 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. 

Deze opleiding is een brede commerciële opleiding.  
Na een oriëntatie op het vak en de branche specialiseer  
je jezelf in bijvoorbeeld branding, sales en management.
Aan het einde van het 1e semester kies je twee keuze- 
delen. In het 2e jaar ga je 40 dagen op stage. In het 3e jaar 
ben je het grootste gedeelte op stage.

JE BENT 
TRENDGEVOELIG
EN VAN ALLE 
MARKTEN  
THUIS

Het is mogelijk om na deze opleiding op hbo-niveau  
verder te studeren in bijvoorbeeld commerciële  
economie, small business of retail management.

Na een opleiding tot juwelier, kun je onder andere 
de volgende beroepen uitoefenen: 

• juwelier ondernemer 
• bedrijfsleider
• filiaalchef 
• antiquair 
• edelsteenkundige 
• medewerker kunst- & antiekveiling 
• inkoper binnenland - buitenland 
• groothandel medewerker of vertegenwoordiger.
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UURWERK- 
TECHNIEK

MEDEWERKER UURWERKTECHNIEK

Niveau 3 • BOL • 3 jaar
Als medewerker uurwerktechniek repareer je horloges
en klokken. Mechanische of elektrische uurwerken,  
als vakman of vakvrouw repareer jij ze allemaal.  
Je bent in dienst bij een juwelier of een reparatieatelier, 
inhoudelijk ben jij de deskundige. Jij zorgt ervoor dat 
horloges en klokken weer de juiste tijd aangeven.  
Het werk vereist inzicht, analytisch vermogen en 
creativiteit. Ook weet je na je opleiding hoe je  
uurwerken goed moet onderhouden.

In het 1e en het 2e jaar ligt de nadruk op het praktijk- 
vak uurwerktechniek. Door veel te oefenen bouw je 
vaardigheid en snelheid op. Aan het eind van het 1e jaar 
specialiseer je jezelf door het kiezen van twee keuzedelen. 
Bijvoorbeeld complexe klok- of horlogereparaties.  
Het 3e jaar is een stagejaar. 

UURWERKTECHNICUS (ONDERNEMER)

Niveau 4 • BOL • 4 jaar
Als uurwerktechnicus ondernemer kun je een eigen 
reparatie- of restauratieatelier starten. Je kunt werken in 
de luxe industrie waar je service uitvoert aan horloges van 
bekende merken. Je weet ook veel van vintage horloges 
waardoor je deze vakkundig kunt herstellen en verkopen. 
Zo ga jij straks vol zelfvertrouwen aan het werk. 

Als uurwerktechnicus repareer, onderhoud en restaureer
je horloges en klokken. Mechanische of elektrische.  
Ook bepaal je de stijl, ouderdom en waarde van de  
klok en/of het horloge. Het werk vereist inzicht,  
analytisch vermogen en creativiteit.

In het 1e jaar van de opleiding maak je kennis met alle
aspecten van het uurwerkvak. In het 2e jaar kies je voor:
• uurwerkmaker (allround)
• klokkenmaker (specialist grootwerk) 
• of horlogemaker (specialist kleinwerk).

Er is aandacht voor het ondernemerschap. Ook is stage 
een belangrijk onderdeel. Je loopt stage bij tenminste 
twee verschillende bedrijven. Het is mogelijk om na  
deze opleiding op hbo-niveau verder te studeren

Jij hebt passie voor techniek. En je vindt het leuk om 
heel precies te werken aan soms ingewikkelde mecha-
nieken en elektronica. Iets uit elkaar halen thuis en 
weer in elkaar zetten. Soms tot wanhoop van anderen. 
Later word jij een echte vakspecialist. Dat is fijn want 
veel uurwerken hebben een hoge (gevoels)waarde. 
Soms zijn het erfstukken en/of hebben veel geld ge-
kost. Om het onderhoud goed uit te voeren zijn vakspe-
cialisten nodig. Hiermee liggen voor jou ook kansen om 
te werken in de fijnmechanische sector. Gediplomeer-
den uurwerkmakers kunnen namelijk ook terecht kun-
nen komen in de wereld van de medische apparatuur 
en/of ruimtevaart. Wij zijn bezig met het ontwikkelen 
van nieuwe uitstroomrichtingen zoals Luxury Professi-
onal en Micromechanica. Zo krijg jij steeds het meest 
vernieuwende onderwijs.

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL/VAKSCHOOLSCHOONHOVEN
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DE NIEUWE UITSTROOMRICHTINGEN BINNEN  
UURWERKTECHNIEK ZULLEN ZIJN:

Luxury Professional een moderne uurwerk specialist die meer commercieel 
vaardig is dan technisch vaardig. Iemand met veel kennis van de luxe branche 
en de klanten die daar bijpassen.

Micromechanica de meer technisch vaardige horlogemaker die moderne 
technieken en traditionele technieken kan toepassen bij het maken van fijn-
mechanische onderdelen. 

Creative Technologies Een specialist in technisch design en R&D voor de 
uurwerk branche. Werken met 3D tekenprogramma’s CAD-kennis en product-
ontwikkeling. 

Conservatie en Restauratie De traditionele horlogemakers gespecialiseerd  
in het herstellen, restaureren en conserveren van zowel antieke uurwerken  
als vintage horloges.

WIST  
JE  
DAT...
…  er veel bedrijven zijn die contact met ons zoeken voor 

medewerkers en stage plekken, bijvoorbeeld: Schaap 
& Citroen, Breitling NL, Gassan, Swatch Group. Ook 
vanuit andere sectoren (fijnmechanica en medische 
instrumentenmakers) worden we benaderd met de 
vraag voor personeel. 

…  studenten Master Classes gaan geven aan het perso-
neel van Richemont? Dit in het kader van kennis uit-
wisselen en kennismaken met toekomstige werkge-
vers. Ze zullen over de verschillende onderwerpen die 
ook op school worden behandeld (juwelen, edelste-
nen, horloges en de luxe branche) presentaties geven 
bij Richemont op locatie! 

…  dat wij te zien waren op NPO2 in Jekels Jacht? In af-
levering 4 (van de acht in totaal) werkten we mee aan 
Het slingerklok-experiment van Christiaan Huygens. 
In deze tv-serie doet Diederik Jekel baanbrekende ex-
perimenten uit de Nederlandse wetenschapsgeschie-
denis op zijn eigen wijze nog eens over. Jekels Jacht 
zet acht Nederlandse wetenschappers – die lang niet 
allemaal even beroemd zijn – op het voetstuk dat ze 
verdienen en laat zien hoe belangrijk zij waren voor 
ons allen. Terugkijken kan op: www.ntr.nl/jekelsjacht

…  Dubois Dépraz uurwerken aan school geleverd heeft 
voor studenten om mee te oefenen? Docent Brendan 
ging naar Zwitserland omdat Dubois Dépraz er zeker 
van wilde zijn dat er gekwalificeerde docenten met hun 
product gingen werken. De reis naar deze vooraan-
staande Zwitserse uurwerkmaker was erg leerzaam. 
We hebben dit programma ingevoerd zodat onze stu-
denten op het hoogste niveau kunnen leren werken. 
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Het Zadkine horloge is gemaakt door studenten 
van de opleiding Uurwerktechniek. Zowel  
het ontwerp, als de fijn mechanise bewerking, 
graveren en etaleren.

Het is een zeer hoogwaardig product  
met o.a. de volgende kenmerken:
• 316L stalen kast
• 5ATM waterdicht
• Saffier glas
• Zwitsers uurwerk

Winkelwaarde van een horloge met eenzelfde Zwitsers uurwerk  
is gemiddeld € 700!

HET ENIGE ECHTE 
ZADKINE HORLOGE 
IS TE KOOP IN ONZE 
JUWELIERSWINKEL!

WP horlogebanden, 
welke kleur kies jij?

Nu ook met Zadkine roze 
band beschikbaar.

PRIJS: € 285  
(studenten of medewerkers bij 
Zadkine krijgen 20% korting!)
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ZADKINE VAKSCHOOL SCHOONHOVEN 

EXCURSIES

Studenten Uurwerktechniek op bezoek in Genève  
bij topmerk Vacheron Constantin

Op bezoek bij IWC Schaffhaussen in 
Zwitserland. Na de rondleiding allerlei 
modellen van IWC bestuderen... Hier ligt 
aardig wat kostbaars op tafel :)

Studenten klas 2 juwelier op de vakbeurs 
Inhorgenta München. Zij zijn bezig met inkopen 
voor de juwelierswinkel van school “IntoJewels”

Edelstenen zoeken in edelsteen hoofdstad Idar Oberstein. En naar Goudsmeedcentrum Pforzheim. 

Jaarlijkse Duitsland reis met 2e jaars studenten Goudsmeden.

Helaas hebben we in 2021/2022 weinig excursies kunnen doen i.v.m. Covid-19, 
maar dat pakken we dit jaar weer op! Zo gaan de uurwerkmakers weer naar 
Zwitserland in mei. En de Goudsmeden en Juweliers in februari weer naar 
de Inhorgenta in München. Hier bewonderen zij zes jaarbeurshallen vol met 
sieraden en edelstenen.
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ONTDEK
         ONZE

Het Beauty & Design Lab is een samenwerking van twee Zadkine colle-
ges: het Beauty & Fashion College en Vakschool Schoonhoven. Het Lab 
is een omgeving die innovatief en maatschappelijk relevant onderwijs 
biedt. Hier worden ‘next level’ studenten klaar gestoomd. Zij stappen 
hier in een wereld waar de nieuwste digitale technieken ingezet wor-
den. Modules die zij volgen zijn gericht op het eindproduct, zoals ‘een 
volledige metamorfose’. Of je nu komt voor een hip kapsel, een goed 
verzorgde huid, kleding waarmee je laat zien wie je bent of hoe je je 
voelt en sieraden die het geheel afmaken... 

pen. En willen hiermee onze droom van een
innovatief Lab waar maken. Wij willen fysiek bij elkaar 
komen op een toffe plek, een online omgeving (met 
avatars) creëren en een Living Lifestyle magazine!

Zadkine Beauty & Fashion College, Zadkine Vakschool 
Schoonhoven en projectpartners hebben gemerkt dat 
zich veel ontwikkelingen voor doen op het gebied van 
Fashion, haarverzorging, uiterlijke verzorging, goud- 
en zilversmid, uurwerktechnicus en juwelier. Een be-
langrijke ontwikkeling is dat het uiterlijk van mensen 
een steeds grotere rol speelt in de huidige maatschap-
pij. Dit betreft niet alleen er goed uit zien, maar ook 
goed voor jezelf zorgen, een eigen stijl creëren en je 
daardoor goed voelen. 

Een trendy kapsel, mooie make-up, de juiste kleding 
en een passend sieraad is onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Naast de reële wereld, zien de projectpart-
ners ook ontwikkelingen die relevant zijn voor de sec-
tor in de onlinewereld. De digitale wereld is van grote 
invloed op onze dagelijkse fysieke wereld. Steeds 
meer mensen hebben een leven op sociale media, 

waar 
liken 
en geliket 
worden centraal 
staan. Mensen zijn 
steeds vaker en langer online 
en hebben daarmee een groot bereik. Die continue 
zichtbaarheid door het delen van (met filters bewerk-
te) foto’s en films, zorgt ervoor dat kritischer gekeken 
wordt naar het uiterlijk. Beoordeling gebeurt puur op 
wat we (laten) zien. In de online gamewereld is het 
uiterlijk ook enorm belangrijk. Zo gaat er veel geld om 
in het kopen van kleren voor avatars. Een avatar is de 
representatie van de persoon van vlees en bloed in de 
virtuele wereld. Het uiterlijk van avatars heeft impact 
op hoe mensen er in de echte wereld uit willen zien  
en beïnvloedt de manier van naar elkaar kijken. 
Door een effectieve invulling te geven aan cross-

De studenten leren naast de nieuwste technieken ook 
écht oog te hebben voor de wensen van de klant. De 
softskills (vaardigheden om een beleving voor gasten of 
klanten positief te beïnvloeden) zijn essentieel voor de 
professionals van de toekomst.

Deze omgeving noemen wij een Lab omdat we van  
alles leren, uitproberen. En fouten maken mag.

Het is belangrijk voor ons onderwijs om nauw samen te 
werken met de branche. Daarom zijn wij trots dat vele 
partners zich reeds bij ons aangesloten hebben. Wij 
werken o.a. met de Bijenkorf, Brunott Juweliers, Federatie 
Goud en Zilver, Elle magazine, Clan de Banlieue, Treat-
well, Minois, Provrex, Nederlands Zilvermuseum, Samure, 
Stichting Everyday People, Dress for Succes en Stichting 
Living Lifestyle, a magazine.

Het Beauty & Design Lab is nog volop in ontwikkeling.
Wij hebben recent een subsidie toegekend gekregen
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-

BEN JIJ KLAAR 
VOOR HET BEAUTY 
& DESIGN LAB?  
WE ZIEN JE SNEL!
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overs binnen vakgebieden, worden klanten op een 
effectieve manier benaderd. In de beautybranche 
zien Zadkine en haar projectpartners bijvoorbeeld 
cross-overs ontstaan van Haar- en Schoonheidsver-
zorging, zoals kapsalons die kleine behandelingen 
aanbieden die in oorsprong alleen geboden werden in 
een schoonheidssalon. Voor een buitenstaander een 
logisch aanbod, echter is het niet zo vanzelfsprekend 
dat deze branches zich kruisen. De schoonheidssa-
lon is vooral gericht op verzorging en ontspanning, 
terwijl een kapsalon een dynamische omgeving is. Om 
deze cross-overs te realiseren zijn multidisciplinaire 
professionals nodig die beschikken over adviesvaar-
digheden, gastvrij zijn en over bijbehorende soft skills 
beschikken. Vaardigheden om een beleving voor gas-
ten of klanten positief te beïnvloeden zijn essentieel 
voor de professionals van de toekomst. 

Om in te spelen op deze ontwikkelingen bundelen 
Vakschool Schoonhoven en het Beauty & Fashion 
college hun krachten. Zij vinden elkaar op het ge-
bied van uiterlijk: zowel het goed voor jezelf zorgen 
(haarverzorging, uiterlijke verzorging) als uiterlijke 
expressie (Fashion, sieraden) zijn onderdeel om een 
totaalplaatje te bieden. Het presenteren van jezelf, 
het meegaan in trends, maar ook de focus op het 
ambacht en innovaties, is iets dat Zadkine terugziet 
in de opleidingen. Beide colleges vinden elkaar ook 
op het gebied van commerciële dienstverlening. Het 
verkopen van – en het zijn van – je eigen product 

komt in alle betrokken opleidingen voor. Een kapper 
moet het hebben van de vakkundigheid, persoonlijke 
profilering en commercieel handelen. En dat is bij 
een Goudsmid, schoonheidsspecialist of juwelier niet 
anders. In samenwerking met projectpartners zien de 
colleges de kans om een plek te creëren waar studen-
ten met andere specialismen in contact komen, zodat 
Beauty & Design studenten breder kijken dan alleen 
hun eigen vakgebied. 

Fashion is vernieuwing en er is geen beter moment om in de 
samenleving het idee te laten leven dat persoonlijke stijl  
meer is dan alleen een product of service.  
 
Het is een keuze, een lifestyle waarin je jezelf kunt uitdrukken. 
Identiteit, diversiteit en duurzaamheid zijn een noodzaak 
waarvoor we met elkaar opzoek moeten gaan naar innovatie.  
 
Wat mooier dan daar in het beroepsonderwijs  
waar die identiteit gevormd wordt.
 
- Esther Coppoolse, creative director ELLE

IN CO-
CREATION

WITH

Virtuele werelden zijn hier om te blijven. Dit 
is en blijft een groot deel van onze sociale 
interactie. Fashion en kleedgedrag heeft altijd 
al een grote invloed gehad in sociale interac-
ties. Fashion moet dus zowel het digitale als de 
fysieke wereld bedienen. Hiervoor wordt con-
stant multidisciplinair samengewerkt. Tijdens 
educatie is het werken met vakmensen vanuit 
andere expertises dus ook super urgent. Zowel 
om technologische innovatie in 1. het fysieke 
kledingstuk, 2. het maakproces van kleding 
en 3. technologie voor de virtuele werelden te 
ontwikkelen.

Marina Toeters, Ontwerp en onderzoeker in 
mode technologie 

ONTDEK
       ONZE
   WERELD
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STUDENTENVERENIGING KONTAKT 

Vakschool Schoonhoven kent ook een actieve stu-
dentenvereniging, Kontakt. Voor aanvang van het 
nieuwe schooljaar organiseren zij het introductie-
kamp voor de nieuwe studenten. Een betere ken-
nismaking met je nieuwe studiegenoten en met de 
school kun je je niet wensen. Daarnaast organiseert 
Kontakt diverse feesten en activiteiten en zorgen zij 
voor de jaarlijkse bbq met studenten en docenten. 
Ook is Kontakt een serieuze gesprekspartner van 
het management om over zaken te praten die van 
belang zijn voor de student.

Fotografie: Rob Glastra

Doordat bijna 80% van de 
 Vakschoolstudenten op  kamers 
woont, is Schoonhoven ook een 
soort (mini)studentenstad met  
een  gezellige sfeer. 

Omdat Vakschool Schoonhoven de enige school in  
Nederland is waar je opgeleid kan worden voor een  
baan in de goud-, zilver-, juwelier- en uurwerkbranche, 
komen studenten uit het hele land (en van daarbuiten).

OP KAMERS
Daarom betekent voor een groot aantal studeren in 
Schoonhoven ook wonen op kamers. In Schoonhoven  
zelf of in een van de omliggende plaatsen. Dit vraagt  
enige mate van zelfstandigheid. Vakschool Schoonhoven 
biedt  studenten, daar waar nodig, begeleiding bij zowel 
praktische zaken als  persoonlijke zaken. Zo probeert  

de school aankomend studenten te helpen bij het  
vinden van een kamer. 

Via advertenties in "Het Kontakt" roepen we  
verhuurders op om de vrij komende kamers aan te  
melden. Verhuurders kunnen een advertentie  
plaatsen op ons digitaal prikbord via zadkine.nl/ 
prikbord-vakschool-schoonhoven.

Ook kun je zelf een kleine advertentie (ca € 25) plaatsen 
waarin je aangeeft op zoek te zijn naar een kamer.  
Mail hiervoor naar advertentie.kwoost@kmp.nl. 

SCHOONHOVEN
Schoonhoven is van oudsher dé Zilverstad van   
Nederland. Dit blijkt onder andere door de aanwezigheid 
van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven,  
de zeer vele goud- en zilversmidsateliers en natuurlijk 
Vakschool Schoonhoven.

STUDEREN IN  
SCHOONHOVEN
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STAGE- 
PLAATSEN
We hebben stageplaatsen in Nederland bij o.a.: 
Schaap en Citroen • Galerie Puur • Juwelier van Willegen •  
Goudsmederij Mathon • Gassan Diamonds.  
Kijk op stagemarkt.nl voor nog meer bedrijven.

Ook in het buitenland hebben de studenten van Vakschool Schoonhoven in de afgelopen jaren 
stage gelopen. (Voor de EU landen was dit inclusief Erasmusbeurs.) Momenteel loopt een student 
Uurwerktechniek bijvoorbeeld stage in Genève bij Frederique Constant, een vooraanstaand merk.

Curaçao • Genève • Glasshütte • Berlijn • Antwerpen • Madrid • Londen • Reykjavik • Keulen

Droom jij van het werken en leven in een internationale omgeving?
Weet dat Zadkine Vakschool Schoonhoven door de unieke opleidingen in Nederland de verbinding  
heeft met internationale organisaties. Wil jij je grenzen verleggen? Kom hier aan de slag!

Wil jij naar internationale beurzen, op studiereis of uitwisselingsproject in het buitenland?  
Dan is Vakschool Schoonhoven de opleider voor jou. 

Welkom in de wonderlijke en creatieve wereld zonder grenzen.

INSTAGRAM
@vakschoolschoonhoven

NIEUWS
@vakschoolsch

FACEBOOK
@Vakschool.Schoonhoven.alumni

BLIJF OP DE HOOGTE!

LINKEDIN
Vakschool Schoonhoven
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STUDIEKEUZECENTRUM
zadkine.nl/studiekeuzecentrum

LOCATIE
1. VAKSCHOOL SCHOONHOVEN
Mr. Kesperstraat 10
2871 GS Schoonhoven
t. 088 945 28 88

Bereikbaarheid
Vakschool Schoonhoven is per openbaar ver-
voer bereikbaar vanuit Utrecht CS via buslijn 195 
richting metro Capelse Brug. Vanuit Rotterdam 
metrohalte Capelse Brug met buslijn 195 richting 
Utrecht. Vanuit Gouda bereikbaar met buslijn 497 
richting Schoonhoven. In alle gevallen uitstappen 
bij halte Schoonhoven Noord (2 minuten lopen 
naar Vakschool Schoonhoven).

Omgeving
Het stadscentrum van Schoonhoven ligt op 
loopafstand (± 10 min). Het is een echte mini-
studentenstad met goede huisvesting tegen 
zeer betaalbare prijzen. Zie op zadkine.nl/
vakschoolschoonhoven de link “Vraag en Aanbod” 
naar het digitale prikbord met het meest recente 
aanbod aan woningen. Er is een fietsenstalling  
en voldoende parkeergelegenheid bij de school.  
De kantine heeft een gevarieerd aanbod en er zijn  
2 supermarkten in de directe omgeving. 
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ZADKINE
STUDIEKEUZE-  
CENTRUM
HELPT JE VERDER

Zadkine biedt je een groot aantal 
mooie vakopleidingen. Weet jij al 
welke opleiding het best bij jou 
past? Of twijfel je nog? Het Studie-
keuzecentrum helpt je bij het  
maken van de beste studiekeuze. 

Als je nog niet weet wat je wilt studeren, kun je komen 
praten met een van onze ervaren loopbaanadviseurs.  
Dit studiekeuzegesprek is gratis en kan je doen vanuit huis 
of bij ons op locatie.

Wat bespreken we?
We kijken wat jouw mogelijkheden en dromen zijn.  
Dus: welk doel wil jij bereiken? Hoe ver wil jij komen?  
En wat heb je daarvoor nodig? We zorgen ervoor dat  
jij een goed beeld krijgt van onze verschillende mbo- 
opleidingen. Samen onderzoeken we dan welke mbo- 
opleiding het best bij jou past. Natuurlijk zijn ook jouw 
ouders/verzorgers welkom bij dit adviesgesprek. 

Wil je een gesprek?
Ga naar zadkine.nl/hulp-bij-studiekeuzes om direct een 
afspraak in te plannen of voor meer informatie. Je kunt 
ons ook een bericht sturen via WhatsApp of bellen via  
088-945 38 88 voor het maken van een afspraak.

Wat doet het Studiekeuzecentrum voor jou?
Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je hulp bij  
het maken van een studiekeuze. Je kunt bij ons o.a. 
terecht voor: 

• Extra informatie over opleidingen
• Informatie en tips om tot een goede studiekeuze  

te komen 
• Hulp als je verder wilt studeren na je opleiding
• Informatie over onze Open Dagen en Meeloopdagen 
• Hulp bij het aanmelden voor een opleiding bij Zadkine
• Studiekeuzeworkshop op locatie met rondleiding
• Online vragenuurtje

Heb je vragen?
Het Studiekeuzecentrum is dé plek voor al jouw studie- 
keuzevragen. Je kunt ons via WhatsApp een bericht sturen 
of bellen op 088-945 38 88, mailen kan ook naar studie-
keuzecentrum@zadkine.nl of kom langs op onze locatie. 
Wij helpen je graag verder!

Wanneer kun je bij ons terecht?
Wij zijn geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Waar vind je ons? Het Studiekeuzecentrum  
is gevestigd in onze locatie Benthemplein 15 in het  
centrum van Rotterdam. Vlakbij het Hofplein, en op  
loopafstand van Rotterdam CS, metro, bus en tram.
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