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Wilt u weer gaan studeren?

In uw werk heeft u regelmatig te maken met monumenten en u wilt
uw kennis op dit vlak graag verdiepen. Of u bent werkzaam in de bouw en
wilt zich graag gaan specialiseren in de zorg voor monumenten. U functioneert
op middenkader niveau en bent klaar om door te groeien naar een leidinggevende
functie. Dan is de tweejarige beroepsopleiding Professional Restauratie iets voor u.
Deze wordt aangeboden bij het ROC Koning Willem I College (Den Bosch) en
bij het ROC van Twente (Hengelo).

De opleiding is bedoeld voor een gevarieerde doelgroep van verschillend opleidingsniveau
(MBO-HBO-universitair) en biedt technisch inhoudelijke verdieping voor onder andere:
• Medewerkers monumentenzorg en/of toezicht & handhaving bij de overheid
• Medewerkers van architecten- en adviesbureaus
• Monumentenwachters
• Medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven (UTA-CAO/allround timmerlieden/
allround metselaars)

Waarom hebben we Professionals
Restauratie nodig?
Oude gebouwen – monumenten – zo vanzelfsprekend staan ze om ons heen.
Ze vormen een stukje gestolde geschiedenis. Ze vertellen een verhaal.
Als we deze monumenten ook in de toekomst hun verhaal willen laten
vertellen, dan moeten we er voor zorgen dat ze niet vervallen, maar duurzaam
gerestaureerd en onderhouden worden. Dat is een uitdagende klus, waarbij
veel meer inventiviteit en kennis komt kijken dan op het eerste gezicht lijkt.

DE PROFESSIONAL RESTAURATIE AAN HET WOORD

“Ik combineer mijn baan bij de gemeente met de beroepsopleiding
Professional Restauratie bij het Koning Willem I College in
Den Bosch. In mijn werk zorg ik voor de begeleiding van restauraties
en het adviseren van eigenaren, die onderhoud aan hun monument
uit willen voeren. Ik bekijk samen met eigenaren welke subsidies
of financieringen ingezet kunnen worden voor hun restauratie.
Zeer afwisselend! En het aardige is dat je met alle aspecten van
het vak te maken krijgt”.
Diane Janssen, medewerker monumentenzorg bij een gemeente

Het werkveld van de Professional
Restauratie
De Professional Restauratie werkt bij architecten- en adviesbureaus in de
monumentenzorg aan plannen voor onderhoud of restauratie. Als inspecteur of
adviseur bij de Monumentenwacht voert de Professional Restauratie bouwkundige
inspecties uit of adviseert de eigenaar over de aanpak van het onderhoud.
Uw werkplek kan ook een (restauratie)bouwbedrijf zijn. U bent betrokken bij
de calculatie/werkvoorbereiding of u werkt als voorman/uitvoerder aan
onderhoud/restauratie van monumenten.
Bij een gemeente regelt de Professional Restauratie niet alleen vergunningen
en subsidies, maar doet ook de begeleiding van restauraties en onderhoud.
Ons land kent veel profit en non-profit organisaties die monumenten beheren.
Ook daar kunt u als Professional Restauratie aan de slag om te zorgen dat de
monumenten in goede staat worden gebracht en blijven.

Uit het goede hout gesneden

Bij de opleiding Professional Restauratie gaat het niet alleen om kennis en
vaardigheden, maar ook om een goede beroepshouding. Het begint bij belangstelling
voor oude constructies en vakmanschap, gevoegd bij nieuwsgierigheid. Hoe zit
het in elkaar? Waarom deed men dat zo? Naast deze belangstelling is inventiviteit
een vereiste. Hoe maak ik een vertaalslag naar hergebruik of de eisen voor
herbestemming. Nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en rekenvaardigheden zijn
nodig voor het opstellen van professionele begrotingen en planningen. Bij een
bouwvergadering, werkoverleg of een opname komt het aan op het maken van
goede verslagen en afspraken. Bij het aandragen van alternatieve oplossingen of
het presenteren van een plan weet u dit goed te verwoorden en over te brengen.

Een combinatie van theorie en praktijk

De opleiding Professional Restauratie is een beroepsbegeleidende opleiding (BBL).
Dat betekent dat u één dag per week of één middag en avond per week naar school
gaat. De overige tijd werkt u bij een erkend leerbedrijf. U heeft dus (zicht op) een
baan nodig in de monumentenzorg. Als maatwerk is ook een combinatie van de
beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL) mogelijk.

Theorie
In de opleiding Professional Restauratie wordt veel aandacht besteed aan
historische constructies, de gebruikte materialen en afwerking. Hierbij komen
ook de juiste methoden en gereedschappen aan de orde. Het kennen en
herkennen van bouwstijlen leert u bij het vak Geschiedenis van de bouwkunst.
Het documenteren, opnemen van bouwsporen en gebreken is een belangrijk
onderdeel van de opleiding. Dit wordt geoefend door het opmeten en schetsen
in de praktijk. Tot slot wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving in de
monumentenzorg. Daarnaast krijgt u les in de algemene vakken Nederlands,
Engels en rekenen.

Praktijk
De kern van de opleiding Professional Restauratie bestaat uit het uitvoeren
van een aantal projecten in de praktijk. Binnen deze projecten zijn de vereiste
kerntaken en competenties verwerkt. Competenties zijn een combinatie van
kennis, vaardigheden en een goede beroepshouding. Een beperkt aantal projecten
wordt binnen de school gezamenlijk uitgevoerd. De overige projecten komen
uit uw eigen werkomgeving. Biedt uw werkomgeving geen geschikt project,
dan helpt de school bij het vinden van een alternatief project, zodat u uw
opleiding af kunt ronden met een diploma.

De groep en de medestudenten

In de groepen zitten studenten uit verschillende bloedgroepen. U kunt denken
aan medewerkers monumentenzorg en toezicht & handhaving bij de overheid,
medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters en
medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven (timmerlieden, metselaars).
Bij de opleiding wordt zo ingezet op maximale kruisbestuiving en respect voor
elkaars kennis en kunde. Er wordt gewerkt in kleine groepen.

DE PROFESSIONAL RESTAURATIE AAN HET WOORD

“Donderdagmiddag en -avond ga ik naar het ROC van Twente
voor de opleiding Professional Restauratie. In mijn werk doe
ik namelijk de calculatie en werkvoorbereiding voor restauratieprojecten. Dit varieert van het maken van een meerjarenonderhoudsplan voor een landhuis tot het nauwkeurig voorbereiden
van de restauratie van een kerktoren. Het geeft veel voldoening
als je op deze manier mee mag werken aan erfgoed waarvan
iedereen geniet”.
Marc de Jong, werkvoorbereider bij een restauratieaannemer

Hoe lang duurt
duurt de
de opleiding?
opleiding?
De opleiding duurt 2 jaar en start in augustus/september.
Neem voor alternatieve instroommomenten contact op met de
locatie van uw voorkeur om de mogelijkheden te bespreken.

Het examen
U doet examen in het laatste jaar van de opleiding. Het examen omvat behalve
de uitgevoerde projecten op school en op de werkplek ook toetsen voor de
theoretische vakken. Gedurende de opleiding bouwt u aan een eigen portfolio,
dat u tijdens het examen presenteert. Het portfolio kan gelden als een
bewijsstuk bij een vervolgopleiding.

Verder studeren
Het diploma van deze MBO+ opleiding op niveau 4 biedt goede mogelijkheden
voor verdere studie, bijvoorbeeld een opleiding in het HBO, zoals Bouwtechnische
Bedrijfskunde, Bouwkunde en Civiele Techniek. Een bekende opleiding voor
de erfgoedbranche is de Post-HBO opleiding Bouwhistorie, Restauratie en
Monumentenzorg. Ook zijn er te kust en te keur cursussen te volgen om uw kennis
en vaardigheid op het gebied van restauratie te verrijken of te verdiepen.

DE PROFESSIONAL RESTAURATIE AAN HET WOORD

“Ik volg een dag in de week de opleiding Professional Restauratie
bij het Koning Willem I College in Den Bosch. De andere dagen
doe ik gevarieerd werk, zoals het opnemen van gebreken bij
een monumentale stolp en het uitwerken van bestektekeningen
voor de restauratie van een stadspoort. Deze opleiding zie ik als
een mooie opstap naar de opleiding Post-HBO Restauratie in Utrecht.
Ik geniet van het vakmanschap in zo’n monument en het
verhaal dat er bij hoort. De praktische insteek van de opleiding
spreekt me erg aan”.
Robin van Mecklenburg, medewerker bij een restauratieadviesbureau

De toelatingsvoorwaarden
U kunt zich voor de opleiding aanmelden als u voldoet aan de volgende
toelatingsvoorwaarden:
• U heeft (zicht op) een betaalde baan in de monumentenzorg bij een 		

gemeente, een restauratiearchitect of -adviseur, bij een (gespecialiseerde)
aannemer die veel restaureert, een provinciale Monumentenwacht of
een professionele organisatie, die monumenten beheert. Met uw werkgever
wordt een overeenkomst omtrent uw opleiding afgesloten.
• U heeft een diploma van een opleiding op MBO, HBO of universitair
niveau. Te denken valt bij voorbeeld aan een diploma allround 		
timmeren of allround metselen, maar ook aan HBO Bouwkunde of
de studie Architectuurgeschiedenis.
• Een gelijkwaardig diploma of voldoende praktijkervaring, zie traject
voor EVC.
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de
intake wordt gekeken of deze beroepsopleiding bij u past en of verwacht
wordt dat u de opleiding met succes kunt afronden.

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)
Heeft u al jaren in de praktijk gewerkt, maar geen of onvoldoende diploma’s?
Dan kunt u uw werkervaring laten waarderen in een zogenaamde EVC-procedure.
Tijdens deze procedure wordt uw werkervaring nauwkeurig getoetst door
een gekwalificeerde assessor (beoordelaar) op basis van een portfolio.
Uw werkervaring kan dan omgezet worden in (delen van) een algemeen
erkend diploma dat toegang verschaft tot deze opleiding.

Kosten van de opleiding
Cursusgeld		

circa € 550,00

Leermiddelen			

€ 450,00

Aanvullende kosten

€ 250,00

Het cursusgeld wordt ieder jaar wettelijk vastgesteld en geldt voor studenten
van 18 jaar en ouder. Het bedrag betreft het cursusgeld voor één jaar.
Het bedrag voor de leermiddelen staat voor alle kosten in de hele opleiding.
U krijgt hiermee ook toegang tot de digitale leeromgeving.
De aanvullende kosten zijn bedoeld voor excursies en praktijkdagen.
Deelname hieraan is vrijwillig.

Meer info?
ROC Koning Willem I College, Den Bosch
Bezoek de website: www.kw1c.nl

Bel de opleidingen infolijn: 073 624 90 00
E-mail naar de coördinator van de opleiding:
de heer C. Ariëns, c.ariens@kw1c.nl

ROC van Twente, Hengelo/Almelo
Bezoek de website: www.rocvantwente.nl

Bel het Studie Informatie Punt STIPT: 0800 838 38 38 (gratis)
E-mail voor informatie over de opleiding en/of een intakegesprek naar:
mevrouw J. Sprooten, jsprooten@rocvantwente.nl
E-mail voor algemene informatie naar de teamcoördinator:
de heer L. Abbink, labbink@rocvantwente.nl
Het Studie Informatie Punt STIPT is ook te bezoeken:
• Hengelo, Gieterij 200
open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur.
• Almelo, Wierdensestraat 65
open van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Aanmelden?

Op de websites van beide ROC’s staat op de homepage een knop aanmelden.
U kunt zich aanmelden via de online aanmeldingsformulieren.
www.kw1c.nl of www.rocvantwente.nl
Let op: meld u zich bij voorkeur aan voor 1 juli!

Over het MBO

Kijk op www.kw1c.nl/overmbo of www.rocvantwente.nl/overmbo voor
meer informatie over het MBO. Hier wordt uitgelegd wat het verschil is
tussen BOL en BBL en op welke vier niveaus opleidingen worden aangeboden,
wat BPV betekent, hoe de studiebegeleiding is geregeld en welke regels
er gelden voor de examens Nederlandse taal en rekenen.
Let op: aan de informatie in deze opleidingsfolder kunnen geen rechten
ontleend worden en de genoemde bedragen zijn onder voorbehoud.
Deze opleiding start alleen als er voldoende deelnemers zijn.
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Het initiatief voor deze opleiding wordt ondersteund door de volgende organisaties:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Vakgroep Restauratie – Vereniging
Restauratie Opleidingsprojecten Nederland – Monumentenwacht Nederland –
Federatie Grote Monumentengemeenten.

