
Uit het goede hout gesneden
Bij de opleiding Professional Restauratie gaat het zowel om 
kennis en vaardigheden als om een goede beroepshouding. 
Het begint bij belangstelling voor oude constructies en 
vakmanschap, aangevuld met 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 naar 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  over te brengen. 

Technisch inhoudelijke 
verdieping
Met de opleiding Professional Restauratie bent u goed toegerust 
op het begeleiden van restauratieprojecten, het adviseren van 
eigenaren van monumenten, het opstellen van plannen voor 
onderhoud of restauratie, het uitvoeren van werkvoorbereiding 
of calculaties en het regelen van vergunningen en subsidies. 
Ook het handhaven en toezichthouden op vergunningen en 
uitvoeringsvoorwaarden komen in de opleiding ruimschoots  
aan de orde. Kortom, een zeer veelzijdige opleiding waar u  
heel veel profijt van zal hebben.     

De opleiding is bedoeld voor een gevarieerde doelgroep van 
verschillende opleidingsniveaus (MBO-HBO-universitair) en 
biedt volop mogelijkheden om in de restauratiewereld aan de 
slag te gaan. De Professional Restauratie werkt bij architecten- 
en adviesbureaus in de restauratie aan plannen voor onderhoud 
of restauratie. Bij de Monumentenwacht voert de Professional 
Restauratie als inspecteur of adviseur bouwkundige inspecties 
uit of adviseert de eigenaar over de aanpak van het onderhoud. 
Uw werkplek kan ook een (restauratie)bouwbedrijf zijn. 
U kunt werken in 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. 

Voor MBO-ers, HBO-ers 
en academici in de 
erfgoedwereld
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Opleiding Professional Restauratie



MBO-4 opleiding Professional Restauratie (BBL)

BASISINFORMATIE OP EEN RIJ

•	 1	dag	les	+	4	dagen	werken	of	een	middag	en	avond	les	
	 +	4	1/2	dag	werken	(MBO-BBL	niveau	4).
	 De	verdeling	les	+	werken	varieert	per	opleidingslocatie.	

•	 De	opleiding	wordt	aangeboden	in	twee	varianten:
	 -		als	MBO-4	opleiding.	U	volgt	naast	de	restauratievakken	
	 	 ook	Nederlands,	Engels,	rekenen	en	keuzedelen.	U	rondt	
	 	 de	opleiding	af	met	een	MBO-diploma;
	 -		als	brancheopleiding.	In	deze	variant	volgt	u	alleen		
	 	 de	restauratievakken.	U	rondt	de	opleiding	af	met		 	
	 	 een	branchediploma	van	het	NCE.	Dit	diploma	wordt	
	 	 algemeen	erkend	in	de	restauratiebranche.

•	 Kijk	voor	de	meest	actuele	informatie	m.b.t.	de	opleidings-	 	
	 locaties	voor	de	MBO-4	opleiding	op	onze	website.	Deze		 	
	 opleidingsvariant	start	steeds	aan	het	begin	van	het	schooljaar		
	 in	september.

•	 De	brancheopleiding	wordt	aangeboden	bij	het	NCE	
	 in	Amersfoort	en	start	in	januari	2018.

•	 Duur	van	de	opleiding:	2	(school)jaren.

Kostenindicatie: 
•	 De	MBO-4	opleiding	kost	@	1.950	voor	de	actuele	lesstof	
	 en	digitale	leeromgeving	voor	twee	jaar	+	@	573	schoolgeld	
	 per	schooljaar	(schooljaar	2017-2018).	Niet	inbegrepen	zijn		 	
	 kosten	voor	lesmaterialen	voor	de	generieke	vakken	en	de		 	
	 verplichte	keuzedelen	en	eventuele	excursies.

•	 De	brancheopleiding	kost	@	4.950	(excl.	BTW)	voor	de	
	 actuele	lesstof	en	digitale	leeromgeving	voor	twee	jaar.
	 Niet	inbegrepen	zijn	kosten	voor	excursies,	e.d.
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Inschrijven opleiding 
Professional Restauratie 
Via www.erfgoedopleidingen.nl kunt u zich inschrijven  
voor de opleiding Professional Restauratie.  

De opleiding is bedoeld voor een gevarieerde doelgroep van 
verschillend opleidingsniveau:
• Medewerkers monumentenzorg en/of toezicht & handhaving 
 bij overheid/RUD.
• Medewerkers van architecten- en adviesbureaus.
• Monumentenwachters.
• Medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven (UTA-CAO/ 
 allround timmerlieden/allround metselaars).

Stichting Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen
Bezoekadres – Klooster Ter Eem, 
Daam Fockemalaan 22, Amersfoort
Postadres – Postbus 2079, 3800 CB Amersfoort
E-mail – info@erfgoedopleidingen.nl
Telefoon – 033 445 04 11
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Een combinatie van  
theorie en praktijk
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 Bouwgeschiedenis.  
Het documenteren en 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. 

Tijdens het uitvoeren van een aantal projecten in de praktijk leert  
u de vereiste kerntaken en competenties. Een beperkt aantal 
projecten wordt binnen de opleiding gezamenlijk uitgevoerd.  
De overige projecten komen uit uw eigen werkomgeving. 
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