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WIE ZIJN WIJ?

Keramiekopleiding Gouda SBB is dé toonaangevende 
aanbieder van keramiekopleidingen in Nederland. 
Toonaangevend word je natuurlijk niet zomaar. Al meer 
dan honderd jaar geven wij cursussen en (vak)opleidingen 
aan keramisten op alle niveaus. In die honderd jaar 
hebben wij een grote expertise opgebouwd. Onze stichting 
heeft als doel het ambacht van keramist voor Nederland 
te behouden en de deskundigheid van keramisten te 
versterken.

Niet alleen voor een deeltijd opleiding tot professioneel 
keramist zit u bij ons goed, u kunt bij ons ook workshops 
volgen als portret boetseren, gietmallen maken of 
porseleindraaien.  Wie wil kan in de zomer zelfs een hele 
week met klei aan de slag in onze zomerweken. Voor de 
echte professional die zich nog verder wil bekwamen 
organiseren wij extra leerjaren en meesterklassen. 

In deze folder vindt dus iedereen iets van zijn gading. 
Ik hoop u dan ook in het nieuwe cursusjaar te mogen 
begroeten!
Voor inlichtingen kunt u terecht op onze website, of bel 
gewoon even naar 0182 515274. U kunt ons natuurlijk ook 
mailen op info@keramiekopleidinggouda.nl.

Wijnand Scholtens
Directeur keramiek opleiding Gouda SBB

AMBACHTELIJKE OPLEIDING

DRIEJARIGE OPLEIDING

Voor volwassenen die op een professioneel niveau keramiek 
willen leren maken is er de Ambachtelijke Opleiding 
Keramische Technieken. In deze driejarige deeltijdopleiding 
bent u één dag in de week vooral veel praktisch aan de slag.  
De theorielessen zijn een ondersteuning voor wat u in de 
praktijk leert. 
Onze vakbekwame en ervaren docenten leren u alles over 
de drie verschillende vakgebieden: draaien, handvormen en 
glazuren. 

Ieder leerjaar maken de cursisten hun eigen keramische 
werkstukken. U krijgt een aantal vaste opdrachten zoals 
bijvoorbeeld een theeservies, een schaal, een schakel 
koppel serie en meer vrij werk zoals een lichtobject of een 
container. Binnen de vaste opdrachten geeft u uw eigen  
accenten. Als u al de nodige ervaring met keramiek heeft 
kunt u de opdrachten op uw eigen niveau maken. U leert in 
die drie jaar uw eigen “handtekening” te ontwikkelen. 
Uw persoonlijke ontwikkeling houdt u tijdens de opleiding  
bij in een werkverslag. 

Om onze vakopleiding te kunnen volgen is geen specifieke 
vooropleiding nodig, wel inzet en een gezond verstand. 
Mensen zonder enige ervaring met klei adviseren wij eerst 
een zomerweek draaien of ons Oriëntatiejaar te volgen.  
Zie voor meer informatie over toelating tot de opleiding onze 
website

De opleiding wordt afgesloten met een theorie examen, een 
praktijk examen en een eindexpositie.

• GEGEVENS VOOR HET CURSUSJAAR 2017 - 2018

Cursusdagen en tijden   Woensdag 13.00 -18.30,   
vrijdag 10.30 - 16.00 en  
zaterdag 10.00 -15.30

Docenten   Judith Bloedjes / Mies van den 
Brûle /  Lucia Fransen / Mathieu van 
der Giessen / Susanne Silvertant /
Jolanda Verdegaal

Kosten    Afhankelijk van het leerjaar  
€ 1.950 tot € 2.275

• ORIËNTATIEJAAR

Het Oriëntatiejaar  van de Keramiekopleiding Gouda is 
bedoeld voor mensen die weinig of geen ervaring hebben 
met keramiek, maar hiermee wel serieus aan de slag willen 
en voor wie de drie jarige opleiding een te grote stap is. Een 
succesvol oriëntatiejaar is een uitstekende voorbereiding 
voor deelname aan onze drie jarige Ambachtelijke Opleiding 
Keramische Technieken.

Het programma bestaat uit een inleiding op alle onderdelen 
die in onze drie jarige opleiding aanbod komen: draaien, 
handvormen en decoreren / glazuren. 

Cursusdagen en tijden  maandag
Docenten  ervaren SBB docenten
Kosten    € 790,- incl. klei, glazuren, stoken 

enz.

KENNISMAKINGSDAG  

Voor wie de driejarige opleiding wil gaan volgen, en voor 
wie misschien nog twijfelt, organiseren wij enkele keren 
per jaar een kennismakingsdag. Voor meer en actuele 
informatie: zie onze website. 

www.keramiekopleidinggouda.nl
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EXTRA LEERJAREN  

NA DE OPLEIDING 

De SBB heeft een apart aanbod van extra leerjaren als 
vervolg op de driejarige opleiding. 
In deze extra leerjaren kunnen cursisten zich extra 
verdiepen in verschillende onderdelen van het ambacht van 
keramist.

• EXTRA LEERJAAR HANDVORMEN

In dit leerjaar geeft de cursist zelf de gewenste 
ontwikkelingsrichting aan en werkt aan een eigen 
programma op maat. Er is tijd is voor het ontwikkelen 
van een persoonlijke vormgeving, het perfectioneren 
van technieken en het maken van eigen keuzes. De vraag 
“hoe werk ik mijn persoonlijke ideeën uit in vormen” staat 
centraal. 

Onderdeel van het extra leerjaar is het bespreken van 
elkaars werk en het volgen van lessen van gastdocenten. 

Cursusdagen en tijden  16 maandagen in september-mei,  
2x per maand

Docent    Mieke de Groot
Kosten   € 1.580

• EXTRA LEERJAAR GLAZUREN

Er is veel kennis nodig om nieuwe glazuren te ontdekken 
en verbeteringen aan te brengen. Dit onder de knie 
krijgen vraagt veel oefening. Daarom is er, naast 
aandacht voor de theorie, veel ruimte voor de praktijk. De 
glazuuronderzoeken worden in kleine groepjes van twee 
tot vier personen uitgevoerd, onder deskundige individuele 
begeleiding. 

Cursusdagen en tijden  16 dinsdagen in september-mei,  
2x per maand

Docent    Mieke de Groot
Kosten   € 1.120

• EXTRA LEERJAAR DRAAIEN

Een vaardige draaier kunt u worden door het aanleren 
van goede technieken en heel veel oefenen. In het extra 
leerjaar werken we aan de verdere ontwikkeling van het 
vakmanschap, nodig om te kunnen groeien naar een eigen 
stijl en vormentaal. Het cursusjaar wordt afgesloten met 
een expositie.

Cursusdagen en tijden  16 dinsdagen in september-mei,  
2x per maand

Docenten  Mathieu van der Giessen
Kosten   € 1.060

Op het moment van samenstellen van deze folder zijn niet 
alle cursussen, cursusdagen, tijden enz. definitief vast 
gesteld. Heeft u belangstelling voor ons aanbod, laat het 
ons weten. Wij houden u op de hoogte, zodra deze gegevens 
bekend zijn. Voor de meest actuele informatie kunt u ook 
terecht op onze website: www.keramiekopleidinggouda.nl
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CURSUSSEN EN WORKSHOPS

De SBB Gouda verzorgt ook diverse cursussen en 
workshops. Aan enkele cursussen kunt ook deelnemen 
zonder dat u de opleiding bij de SBB gevolgd heeft. Er is 
ieder jaar een wisselend aanbod, alles van de vertrouwde 
SBB kwaliteit.

Kijk voor meer informatie en actuele lestijden op 
www.keramiekopleidinggouda.nl

• PROFESSIONEEL VERDER  

U wilt aan de slag als keramist, fulltime of in deeltijd. Deze 
cursus van drie lesdagen bereidt u daar op voor. We gaan 
aan de slag met praktische opdrachten zoals bijvoorbeeld:

• Uw keramische werk en hoe dit te presenteren;
•  Kamer van Koophandel, boekhouden, BTW, verzekeringen;
•  Prijsbepaling, galeries, markten, beurzen, NVK, 

commissie. 

Cursusduur    3  donderdagen; een aansluitend individueel 
consult kunt u apart bijboeken

Docenten   Cecil Kemperink Keramist/ Marc van Vugt 
financieel specialist

•  BOUWEN MET PLATEN,  
STREVEN NAAR PERFECTIE

De gevorderde keramist gaat tijdens deze cursus met platen 
klei een geometrische vorm opbouwen en die zo strak 
mogelijk afwerken. Aan bod komen onder andere:

•  Textuur in de kleihuid, door toevoegen van bijvoorbeeld 
organische materialen;

•  Beeldpresentatie;
•  Versnijden en monteren van platen tot een rechthoekige 

vorm, cilinder en dergelijke;
•  Toepassen van een steun- of drukmal van flexibel triplex, 

gips en PVC

Deze masterclass is alleen voor gevorderde keramisten.

Cursusduur   2 zaterdagen
Docent   Wim Borst

•  PORTRET BOETSEREN  

Een gelijkend portret boetseren begint met goed leren 
kijken. Je gaat fotó s van je model leren vertalen naar een 
ruimtelijk beeld: het interpreteren van schaduwen en licht 
naar de juiste bollingen en hollingen. Aan de hand van 
duidelijke uitleg bouw je stap voor stap een kop op en leer je  
je eigen model in klei te realiseren.  

Cursusduur  3 zaterdagen
Docent   Carien van Dongen

• GROTE POTTEN DRAAIEN

U kunt al een redelijke pot draaien maar u loopt tegen de 
grenzen aan van de hoeveelheid klei die u kunt centreren 
en optrekken. In deze workshop leert u uw grenzen te 
verleggen.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze minimaal twee 
kilo klei kunnen centreren en optrekken. Bij de cursus 
is het biscuitbakken van één groot of twee middelgrote 
werkstuk(ken) inbegrepen.

Cursusduur   4 dinsdagen
Docent   Mathieu van der Giessen

• TERRA SIGILLATA   

In deze korte cursus gaan we van verschillende 
kleisoorten een Terra Sigillata maken. U leert hoe de juiste 
verhoudingen tot resultaat leiden, hoe u deze slib in kunt 
kleuren en hoe u er het beste mee kunt werken.

Cursusduur   2 donderdagen middagen
Docent   Wilma Bosland

• SLIBDECORATIE EN RAUWGLAZUREN

Decoreren met gekleurde slibs of engobes is misschien 
wel de oudste manier om keramiek te versieren. In deze 
workshop maken de deelnemers kennis met de techniek 
van het slibaardewerk. De cursus gaat in op de vele 
mogelijkheden die deze techniek biedt om er de persoonlijke 
creativiteit in uit te leven. 

Cursusduur  2 zaterdagen 
Docent   Niek Hoogland
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• GIETMAL MAKEN

Soms is het bij keramiek interessant om van een werkstuk 
een kleine serie te maken. Dat kan uitstekend via een 
gietmal. Tijdens deze eendaagse workshop maakt u een 
eigen gipsen giet- of drukmal. 

Cursusduur  1 zaterdag
Docent   Mies van den Brûle
 

• WERKEN MET GIETKLEI  

In deze workshop maakt u kennis met de verschillende 
mogelijkheden van gietklei. Naast het gieten gaan 
we werken met verschillende kleuren gietklei, 
toepassingsmogelijkheden, de afwerking, decoreren en 
vervomen.
Deze workshop is bedoeld voor zowel beginners als voor 
gevorderden.

Cursusduur  2 zaterdagen
Docent   Mies van den Brûle

• SCHILDEREN ALS DECORATIETECHNIEK  

De cursus decoratietechniek richt zich op het ontwerpen en 
schilderen op keramiek (biscuit). 
We werken met verschillende keramische verven en 
diverse penselen en kijken hoe deze het beste gebruikt 
kunnen worden. Er is ook veel aandacht voor het ontwerp 
en voor de vraag wat past het best op welk werk? De docent 
demonstreert de verschillende technieken en geeft veel 
“tips en trucs”.

Cursusduur   4 maandagen
Docent   Trudy Otterspeer

• INGEKLEURD PORSELEIN

In deze cursus kunnen de deelnemers ervaren hoe 
verrassend het resultaat kan zijn van ingekleurde 
porseleinklei. De theorie van materialen en technieken komt 
aan bod en we gaan aan het werk met het inkleuren van de 
porseleinklei, het bereiden van engobes en het leggen van 
patronen met uitgerolde en gekleurde platen.

Cursusduur   2 zaterdagen
Docent   Judith de Vries

• EXTRA DRAAILESSEN

Keramiekopleiding Gouda biedt de mogelijkheid tot het 
volgen van extra draailessen. Deze draailessen zijn 
toegankelijk voor SBB cursisten, voor oud-cursisten en 
(indien er nog plaats is) voor belangstellenden van buiten. 
Wel moet de cursist over basisvaardigheden draaien 
beschikken. 

Cursusduur  5 zaterdagen, start 2 x per jaar
Docent   Mathieu van der Giessen

• PORSELEIN DRAAIEN

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al enige ervaring 
hebben met keramiek en nu aan porselein toe zijn. In deze 
cursus gaan we met porselein voornamelijk draaien, maar 
werken met mallen is ook mogelijk. U krijgt uitleg over 
het materiaal en gaat de diverse technieken in de praktijk 
toepassen. 

Cursusduur  1 week  
Docent   Willy van Bussel

Keramiekopleiding Gouda SBB  opleidingen en cursussen 2017 - 2018    5



ZOMERWEKEN

Enkele dagen achter elkaar kunnen werken met klei.  
Wie wil dit nou niet? 
Keramiekopleiding Gouda SBB biedt met veel succes tijdens 
de zomervakantie diverse cursussen aan. Voor elk wat wils. 
Een zomerweek duurt van maandag tot en met vrijdag. De 
groepen zijn beperkt van omvang en de begeleiding is in 
handen van een ervaren SBB docent.  

Tijdens deze weken is er ook de mogelijkheid om u voor te 
bereiden op het examenjaar van de driejarige opleiding. 

Dit jaar bieden we onder andere de volgende zomerweken 
aan: draaien, portret boetseren, combinatie draai- en 
handvormtechnieken, handvormen voor examen kandidaten 
en plateelschilderen.

•  ZOMERWEEK  
DRAAIEN – 1 

maandag 31 juli t/m vrijdag 04 augustus   
De zomer draait door… oefening en/of examentraining.
Is draaien je passie, of wil je dat bij jezelf ontdekken?
Docent  Jolanda Verdegaal

•  ZOMERWEEK  
DRAAIEN  - 2

maandag 07 t/m vrijdag 11 augustus
De zomer draait door… oefening en/of examentraining.
Is draaien je passie of wil je dat bij jezelf ontdekken?
Docent  Susanne Silvertant

•  ZOMERWEEK  
PORTRET BOETSEREN

maandag 07 t/m vrijdag 11 augustus   
In deze zomerweek besteden we speciale aandacht 
aan het boetseren van portretten.
Docent  Carien van Dongen  

•  ZOMER 4-DAAGSE   
PLATEELSCHILDEREN 

maandag 14, dinsdag 15, donderdag 17 en vrijdag  
18 augustus   
Docent  Trudy Otterspeer         
   

•  ZOMERWEEK  
IN EEN HANDOMDRAAI

maandag 14 t/m vrijdag 18 augustus
maandag en woensdag - handvormen
dinsdag en donderdag  - draaien 
vrijdag  - handvormen én draaien
In één week draaien en handvormen, hoe kun je deze twee 
werelden verenigen in je eigen vormen. Wat is daar voor 
nodig, waar moet je opletten?  
Docenten  Ellen Rijsdorp - draaien en  

Mies van den Brûle – handvormen

•  ZOMERWEEK  
DRAAIEN  – 3 

maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus    
De zomer draait door… oefening en/of examentraining.
Is draaien je passie of wil je dat bij jezelf ontdekken?
Docent  Jolanda Verdegaal

•  ZOMERWEEK  
HANDVORMEN VOOR EXAMEN KANDIDATEN 

maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus
Uitsluitend toegankelijk voor SBB Gouda cursisten.
Docent  Mieke de Groot

Ons aanbod van zomercursussen breidt zich steeds uit. 
Kijk op onze website voor meer informatie.  
www.keramiekopleidinggouda.nl
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KERAMIEKopleiding GOUDA
Postbus 2011
2800 BD Gouda
T  0182 515274
E  info@keramiekopleidinggouda.nl
www.keramiekopleidinggouda.nl

Cursuslocatie    Winterdijk 4a
    Gouda

Fotografie algemeen  PRFotografie
Vorm en opmaak  Studio12.nl
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