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Glazuren vervolg 1 en Stoken

Deze les is een vervolg op de les “Glazuren basis”. We gaan ons in deze les meer verdiepen in de 
grondstoffen, zodat we beter leren begrijpen we hoe we een glazuur kunnen aanpassen en verbeteren. In 
deze les leren we ook hoe we een product / werkstuk kunnen glazuren. We behandelen o.a. de problemen 
die we zoal kunnen tegenkomen tijdens het glazuren en de verschillende glazuurtechnieken die er 
bestaan. 

Daarnaast gaan we proberen te begrijpen wat glazuur en klei doen tijdens het stooksprocéde waardoor 
we een beter inzicht krijgen wat werken in de keramiek nu eigenlijk is en hoe je met deze materialen kunt 
bereiken wat je wilt. De mogelijk- en onmogelijkheden worden op overzichtelijke wijze behandelt en 
besproken en ook een eigen werkstuk dat problemen heeft kan worden meegenomen om tijdens de les te 
bespreken zodat voor iedereen de les zal aansluiten op ieders de specifieke ideeën.

In deze workshop krijg je meerdere readers. De reader “Glazuren vervolg 1” gaat dieper in op de 
materialen, glazuurmethoden en problemen. De reader “Stoken”  geeft uitgebreide uitleg over alle 
processen in de oven, maar geeft ook stookschema’s. De reader “Grondstoffen” geeft een uitgebreid 
overzicht van de grondstoffen met hun bijbehorende eigenschappen en is een naslag werk die iedere 
keramist kan gebruiken.

De lunch is inbegrepen en verder hoeft u zelf niets mee te nemen. Tijdens de workshop krijg je Readers. 
In de readers staat alle stof overzichtelijke uitgelegd. Als je vragen hebt over je eigen werk kun je dit 
natuurlijk wel meenemen. Tijdens de les kan dit dan gelijk gebruikt worden als extra voorbeeld 
materiaal voor uitleg.

Bob van Schie, ontwerper, keramisch specialist en product ontwikkelaar in de keramiek. 

Aan het einde van de les bespreken we (ook in de reader) nog globaal de manieren waarop je kunt glazuren en de 
daarbij komende problemen en oplossingen ervoor. Kortom een basis voor je ontdekkingstocht in het glazuren 
waarmee je de rest van je leven vooruit kunt.

Als je al eigen werk hebt gemaakt en hierover vragen hebt, dan kun je deze meestal tijdens de les bespreken. 

Bob van Schie, ontwerper, keramisch specialist en product ontwikkelaar in de keramiek. 
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