
ROP-Zuid
P/a Monumentenhuis Brabant/
Stichting Behoud Monumenten Brabant
Markt 9, 4931 BR Geertruidenberg
telefoon: 0162-511833
e-mail: info@monumentenhuisbrabant.nl

De activiteiten van ROP-Zuid worden ondersteund door 
de Provincie Noord-Brabant en de Provincie Limburg.

winter 2021, nummer 22

www.rop-nederland.nl is HET platform om informatie te 
krijgen over alles wat betrekking heeft op het gebied van 
opleiden in de restauratiesector. De grootste doelgroep zijn 
jongeren. 

Wij zijn ons er van bewust dat die doelgroep op een, voor 
hun passende, manier dient te worden aangesproken. Om 

die reden heeft het 
bestuur van ROP NL 
besloten de huidige 
website te vernieuwen en 
aan te passen aan de 
huidige vraag van jonge-
ren en belangstellenden. 
Het is voor veel jongeren 
onduidelijk hoe zij het 
traject in kunnen gaan, als 
zij zouden willen kiezen 
voor een beroep in de 
restauratiesector. Welke 
beroepen kun je uitvoe-
ren? Waar en welke 
opleidingen zijn er? Welke 
startkwali�catie heb je 
nodig? 

Maar ook voor andere geïnteresseerden is de nieuwe 
website een duidelijk en overzichtelijk platform. Of het nu 
gaat om de mogelijkheid om trainingen en cursussen te 
volgen voor herintreders, zij-instromers of personen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, of het organiseren van 
gastlessen op een (V)MBO, of om het laten zien van praktijk-
voorbeelden… alles is te vinden op de vernieuwde website.  

Voor en door (toekomstige) restauratievaklieden 
Met bijdragen van de regionale ROP-coördinatoren, restau-
ratiemedewerkers, opleidingsbedrijven en andere stakehol-
ders is het gelukt om een leesbare en informatieve website 
te bouwen. Maar ook leerlingen zelf komen aan het woord. 
Zo wordt een helder beeld gegeven van eigenlijk alles wat 
van doen heeft met restauratieopleidingen. Met trots 
kunnen we dan ook onze vernieuwde website presenteren: 
www.rop-nederland.nl 

ROP aanwezig op Open Dagen

Een van de grote problemen waar de bouw- en restauratie-
sector mee kampt, is het weinig positieve imago. Om daar 
verandering in te brengen laat ROP zich op tal van plekken 
zien en van zich horen.  

ROP neemt op diverse (V)MBO scholen deel aan Open 
Dagen. De (potentiële) leerlingen die deze dagen bezoeken 
hebben al gekozen voor een technisch beroep, maar kunnen 
door de aanwezigheid en het advies van ROP net dat beetje 
extra motivatie krijgen om te kiezen voor een verdieping… 
namelijk restauratie. Vanzelfsprekend is de stand van ROP 
gevuld met allerlei informatie over restauratie-opleidingen, 
maar we willen nadrukkelijk ook de ‘verhalen’ belichten. Dat 
doen we bijvoorbeeld door oude gereedschappen te laten 
zien en door �lmpjes te tonen. Zo ontstaat er een praatje 
over het mooie van het restauratievak. Door een persoonlij-
ke benadering kunnen er goede resultaten worden behaald. 
Want dat is wat ROP wil: opleiden in de praktijk mét een 
goede persoonlijke begeleiding. In zekere zin zoals het 
vroeger was, via het model: leerling – gezel – meester. 
Natuurlijk wel 
met oog voor 
innovatieve 
technieken, 
want we 
willen niet stil 
blijven staan. 
Ook in de 
restauratiesec-
tor is innovatie 
steeds meer 
een item. . 

Ondertussen is het wel cruciaal dat er een goede basisinfra-
structuur voor vakmanschapsopleidingen is. Als de basis 
namelijk niet goed is, is het heel moeilijk om echte vooruit-
gang te boeken en blijft de situatie problematisch met als 
e�ect dat de instroom en doorstroming van nieuwe vaklie-
den onvoldoende is. Die basisinfrastructuur is jarenlang een 
ernstig probleem geweest. Het ziet er nu echter naar uit dat 
daar nu echt werk van gemaakt gaat worden. Het ministerie 
onderkent in ieder geval dat er een en ander verbeterd moet 
worden.  Nu nog het vervolg…

Nieuwe website ROP 



 

Smederij De Waard 
biedt cursussen aan 
Dat er vakmensen nodig zijn binnen de restauratiesector is geen 
nieuws meer. Om naar de toekomst toe voldoende vakmensen te 
hebben zijn er om te beginnen meer plekken nodig waar restaura-
tieopleidingen, cursussen en trainingen kunnen worden gevolgd. 
ROP-Zuid timmert hard aan de weg om wat je kunt noemen: het 
verbeteren van de infrastructuur voor vakmanschap. Oftewel we 
willen er voor zorgen dat er meer aanbieders van vakmanschaps-
opleidingen komen. We zijn dan ook blij om de allernieuwste 
‘aanwinst’ op dit gebied bekend te kunnen maken: Smederij De 
Waard. 

Privé-initiatief
In 2008 begon Leander de Waard met smeden in het klein. Maar hij 
wilde meer. Smeden was zijn lust en zijn leven. In 2021 heeft hij, 
samen met zijn partner, zijn droom en zijn passie kunnen verwe-
zenlijken door een nieuwe woonplek in Wanroij te verwerven, 
waar genoeg ruimte is voor een eigen smederij en een opleidings-
ruimte waar in de praktijk het vak kan worden geleerd. 
Leander de Waard verzorgt cursussen en workshops voor zowel 
individuen als groepen, die graag in contact willen komen met ‘s 
werelds oudste ambacht. Dankzij de smederij aan huis, zijn zij 
volledig zelfstandig en kunnen ze maatwerk leveren. 

Het initiatief van smid Leander de Waard wordt door ROP-Zuid 
omarmd. Wij willen namelijk bouwen aan een netwerk van 
vakmensen, die hun kennis en kunde willen doorgeven aan 
anderen. Omdat het reguliere beroepsonderwijs tekort schiet, 
vormen particuliere initiatieven zoals dat van Leander de Waard, 
belangrijke dragers voor vakmanschapsbevordering. De doelgroep 
van Smederij De Waard is breed: van schoolverlaters tot zij-instro-
mers. Verder worden er cursussen georganiseerd voor jongeren 
om het ambachtelijk werken te promoten. 

Basiscursus smeden
Vanaf eind januari 2022 biedt Smederij De Waard een 
basiscursus smeden aan. De cursus omvat vijf dagdelen. 
Maximaal kunnen er vier personen aan de cursus 
deelnemen. Het programma van de cursus ziet er als 
volgt uit:

Dag 1:
• Rondleiding
• Veiligheidsinstructies
• Uitleg aambeeld, vuren, tangen, hamers
• Puntje smeden, spijker maken

Dag 2:
• Rond en vierkant smeden
• Buigen
• Torderen

Dag 3:
• Eigen beitel harden
• Afhakken van koud en warm staal
• Gaten ponsen

Dag 4:
• Innemen, strekken
• Stuiken

Dag 5:
• Vuurlassen

Na te hebben aangetoond dat je de verschillende 
onderdelen van de cursus op een goede wijze hebt 
doorlopen krijg je een certi�caat van deelname. Met 
deze cursus als bagage ben je al in staat om zelfstandig 
te smeden. Daarna kun je jezelf verdiepen in verschillen-
de smeedtechnieken, waardoor het je steeds beter lukt 
om ingewikkelde werkstukken, zoals diverse gereed-
schappen, te maken. Want al doende leert men!
Wil jij ook deze to�e cursus volgen? Mail dan naar 
smederijdewaard@gmail.com 

Leander de Waard aan het smeden.

         Praktijklokaal smederij De Waard.


