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Verdwijnen vakmanschap bedreiging voor ons erfgoed
De crisis in de bouw heeft geleid tot een flinke afname van het aantal leerlingen dat een
bouwopleiding volgt. Daarmee is ook de instroom van nieuwe restauratieleerlingen tot een
dieptepunt gedaald. Daarnaast dreigen de restauratieopleidingen de dupe te worden van de
herziening van het MBO. Deze twee ontwikkelingen leiden tot het verdwijnen van vakmanschap.
Dat is een bedreiging voor ons erfgoed. Als er geen nieuwe vakmensen zijn om onze
monumenten te restaureren, kan dit in de toekomst tot onherstelbare schade leiden.
De erfgoedbranche heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de dreigende teloorgang van het
restauratievakonderwijs af te wenden. Er zijn twee nieuwe specialistenopleidingen ontwikkeld voor
restauratie timmeren en restauratie metselen op MBO-4 niveau. Aan een opleiding restauratie voegen
op MBO-3 niveau wordt gewerkt. Door nauwe samenwerking met de restauratiebedrijven sluiten de
nieuwe opleidingen goed aan op de arbeidsmarkt. De aanleiding om zich actief in te zetten voor het
erfgoedonderwijs lag in de bedreiging van de restauratieopleidingen, maar er wordt ook gewerkt aan
verbeteringen in het onderwijs voor restauratoren van roerend erfgoed. Jongeren hebben nu de keuze
uit verschillende restauratieopleidingen met uitzicht op een mooie loopbaan.
Zonder vaklieden geen erfgoedbehoud
Nieuwe vaklieden zijn hard nodig. De komende jaren gaat een hele generatie restauratievaklieden met
pensioen. Met hen verlaat een brok vakkennis de steigers en de werkplaatsen. Nu de crisis achter de
rug is en de orderportefeuilles in de bouw en restauratie weer vol stromen, ontstaat een tekort aan
vaklieden, zowel voor de bouw als voor de restauratie. De nieuwe stichting Nationaal Centrum
Erfgoedopleidingen (NCE) werkt aan behoud van het benodigde vakmanschap, zodat we ons erfgoed
kunnen doorgeven aan de generaties na ons.
Hoeder van het erfgoedonderwijs
De stichting NCE is opgericht om de nieuwe opleidingen te borgen. In de stichting NCE werken
veertien erfgoedorganisaties, diverse MBO-instellingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
samen. De stichting NCE richt zich, naast het behoud van het erfgoedonderwijs, ook op het
zorgdragen voor inspirerende leeromgevingen, het verzorgen van stage- en leerwerkplekken en
voorziet in voldoende gekwalificeerde docenten en leermeesters. Daarnaast doet NCE onderzoek
naar doorgaande leerlijnen van MBO, HBO en WO en naar de mogelijkheden van certificering van de
individuele vakman (naast de al bestaande certificering voor restauratiebedrijven).
Behoefte aan overzicht van opleidingen
Op 1 januari 2017 is de website Erfgoedopleidingen.nl live gegaan. Deze website biedt het overzicht
van alle erfgoed gerelateerde opleidingen en cursussen en waar deze gevolgd kunnen worden. Dit
overzicht vervult een belangrijke behoefte van leerlingen, hun ouders, maar ook oudere werknemers.
In één oogopslag is te zien hoe en waar (bij-) scholing gevolgd kan worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie / Niet voor publicatie
Voor meer informatie: www.erfgoedopleidingen.nl. Hier kunt u ook beeldmateriaal, een voorbeeld van
de lesstof en logo’s vinden.
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sascha Baggerman,
projectleider: 06 15 90 22 40 of s.baggerman@erfgoedopleidngen.nl.
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Partners van NCE:
Vakgroep Restauratie
Restauratie Opleidingsprojecten Nederland
Aannemers Federatie
VAWR Restauratie Architecten
Vereniging Timmerwerk Restauratie
Vereniging Restauratie Steenhouwers
Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden
OnderhoudNL Restauratieschilders
Voeggarant
Ondernemersvereniging van Glazeniers
Het Restauratieconvergent
Vereniging Restauratoren Nederland
The Art Restorers Association Nederland
Vereniging Restauratie Noord

De missie van NCE:
“Het duurzaam organiseren en faciliteren van aansluiting tussen de onderwijsbehoefte van de
erfgoedbranche en het beschikbare onderwijsaanbod voor leerlingen, studenten en cursisten op een
zodanige manier, dat er voldoende instroom is van gekwalificeerd personeel om ons erfgoed voor
huidige en toekomstige generaties te behouden.
Het NCE geeft hier invulling aan door vanuit een zelfstandige, intermediaire positie te werken aan
behoud, beheer en vernieuwing van het erfgoedonderwijs in ons land. Doel is het realiseren van
kwalitatief goede en actuele erfgoedopleidingen en een verantwoorde spreiding daarvan over het
land.”
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