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1.  Inleiding 
 
 
‘Een sterk regionaal netwerk als basis voor vakmanschapsbevordering en innovatie’, 
dat was de titel van het werkplan van ROP-Zuid voor 2019. Daar is het afgelopen 
jaar echt werk van gemaakt. Na het opstellen van een nieuw visiedocument en een 
position paper is volop ingezet om het netwerk rond vakmanschapsbevordering en 
vakmanschapsopleidingen in de regio uit te bouwen en te versterken. Want daar, in 
de regio, worden de verbindingen gelegd die kunnen leiden tot een grote instroom 
van leerlingen in de restauratie- en herbestemmingssector. 
De ROP-coördinatoren hebben nauwe contacten met overheden, opdrachtgevers, 
monumenten-eigenaren, restauratiebedrijven, monumentenorganisaties, subsidie-
verstrekkers, opleidingsbedrijven en ROC’s. Om de verschillende stakeholders bij 
elkaar te brengen en tot effectieve samenwerking te komen is er een organisatie 
nodig die op regionaal niveau makelt en schakelt. Dat is ROP. De kracht van onze 
organisatie is werken in de regio en het fungeren als verbinder tussen de 
verschillende partijen die actief zijn op gebied van vakmanschapsopleidingen en 
vakmanschapsbevordering.  
 
ROP bevordert vakmanschap op verschillende niveaus. Door kennis en kunde te 
ontwikkelen op het gebied van restauratie worden werknemers breder inzetbaar en 
neemt hun toekomstperspectief toe. ROP helpt bij het vinden van een stageplek of 
opleidingsplaats op een restauratieproject, zodat leerlingen vanuit de praktijk kennis 
en ervaring kunnen opdoen in het restauratiewerk.  
 
Een probleem binnen het opleidingsstelsel is dat ten gevolge van de veranderingen 

binnen de kwalificatiestructuur van het MBO-onderwijs er sinds 2016 in Nederland, 
behalve in Overijssel, geen restauratieopleidingen op niveau 3 meer zijn. Dat maakt 
het werk van ROP-Zuid moeilijk. Maar dat neemt niet weg dat het niet zinvol meer 
zou zijn, of dat het nergens meer toe leidt. De aanbeveling van het Interprovinciaal 
Overleg (IPO) aan de minister van OCW om de ROP’s te blijven ondersteunen 
(december 2017) verwijst naar de betekenis van ROP.  
 
ROP zet in op “leren met je handen”. Door dat in de praktijk te brengen – onder 
begeleiding van deskundige leermeesters – wordt er vakmanschap ontwikkeld. De 
activiteiten van het ROP leiden tot excellente vaklieden, die breed inzetbaar zijn. 
Daardoor blijven ook in de toekomst de kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig om 
onze monumenten te kunnen restaureren.  
 
 
Geertruidenberg, 25 februari 2020 
 
 
Harrie Maas,  
Algeheel coördinator ROP-Zuid 
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2.       Doelstellingen, taken en structuur ROP 
 
 
Zowel de instroom als de doorstroming van restauratieleerlingen is al jaren zorgelijk. 
Daarom is in 2005 vanuit de bouw- en restauratiesector, het ministerie van OCW met 
als uitvoerder de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed én het IPO het Restauratie 
Opleidingsproject (ROP) opgericht.  
Voor 2019 zijn de gemaakte afspraken voor financiële ondersteuning van het ROP 
door het  ministerie van OCW, de provinciebesturen van Noord-Brabant en Limburg 
en het O&O-fonds voor Bouw & Infra gecontinueerd.   
 
Doelstellingen 
De noodzaak van ROP is nog steeds onverminderd groot. Ja, ten gevolge van 
verdwijnen van de restauratieopleiding niveau 3 in 2016 is die noodzaak alleen maar 
groter geworden. De sterke economische groei van de laatste jaren heeft nog meer 
arbeidspotentieel weggetrokken. Het minder goede imago van de bouwsector speelt 
hier echt parten. Het gevolg is dat dat de instroom en doorstroming van leerlingen in 
het restauratievakgebied nog meer onder druk zijn gekomen.  
 
Het belang van vakmanschapsbevordering in de restauratie- en 
herbestemmingssector wordt breed onderschreven, zoals in de nieuwe beleidsnota 
van het ministerie van OCW “Erfgoed telt. De betekenis van erfgoed voor de 
samenleving” (2018). De waarde van vakmanschap voor de instandhouding van 
erfgoed wordt daarin onderstreept. Om de zorgelijke situatie te verbeteren zijn extra 
inspanningen in het vooruitzicht gesteld.   
 
ROP levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van het vakmanschap in 
Nederland. De doelstellingen van ROP zijn: 

▪ het op peil houden van het aantal vaklieden in de restauratie, waaronder 
timmerlieden, metselaars, dakdekkers en andere gespecialiseerde beroepen, 
ten behoeve van het herstel en de instandhouding van monumentale 
gebouwen in Nederland; 

▪ het behouden, ontwikkelen, stimuleren en mede uitvoeren van opleidingen in 
de restauratie om daarmee het vakmanschap in de restauratiesector te 
behouden en de kwaliteit van de vaklieden te versterken;  

▪ het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod binnen het 
restauratievakgebied;  

▪ het initiëren, ontwikkelen en in stand houden van een landelijk netwerk gericht 
op: 
- het bevorderen van leer-werkplaatsen in de restauratie- en 

herbestemmingssector; 
- het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen;   
- een kwalitatieve uitvoering van restauratie- en herbestemmingsprojecten 

door gekwalificeerde bedrijven met inzet van gekwalificeerde leermeesters; 
▪ het uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van de 

restauratieopleidingen; 
▪ het verrichten en bevorderen van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn. 
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ROP-Nederland 
Om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken is een landelijke structuur 
van regionale ROP’s tot stand gebracht. Dat zijn:  
-  ROP Noord-Nederland: Groningen, Fryslân en Drenthe 
-  ROP-Oost / RIBO: Overijssel en Flevoland 
-  ROP-MiddenWest: Utrecht en Noord-Holland 
-  ROP-ZuidWest: Zuid-Holland en Zeeland 
-  ROP-Zuid / Stichting Behoud Monumenten Brabant: Noord-Brabant en Limburg. 
 
De regionale ROP’s zijn op verschillende wijze georganiseerd. Soms is er sprake van 
een stichting op regionaal niveau, soms een stuurgroep. De stuurgroepen zijn dan 
meestal weer ingebed in bestaande structuren. ROP-Oost valt onder de stichting 
RIBO en ROP-Zuid onder Stichting Behoud Monumenten Brabant. ROP Noord-
Nederland, ROP-MiddenWest en ROP-ZuidWest zijn zelfstandige stichtingen. 
De regionale ROP’s verantwoorden zich jaarlijks met een eigen jaarverslag en 
jaarrekening.  
Alleen in de provincie Gelderland is geen ROP-organisatie. De provincie heeft hier 
een eigen structuur opgezet, het Gelders Restauratiecentrum, waarmee ROP 
overigens goede contacten onderhoudt.  
 
In 2018 werd door het bestuur van ROP Nederland, vooral op aangegeven van de 
ROP-regio’s, besloten de werkwijze, koers en structuur van ROP bij te stellen. 
Daartoe werd een nieuw visiedocument en een position paper opgesteld. Nog meer 
dan voorheen werd het werken in de regio centraal gesteld. Daar ligt immers de 
kracht van ROP, namelijk als makelaar en verbinder tussen de leerlingen en de 
verschillende stakeholders die actief zijn op het gebied van vakmanschaps-
opleidingen en vakmanschapsbevordering.  
Een andere verandering was de omzetting van Vereniging ROP Nederland naar een 
stichtingsvorm. Dit om de besluitvaardigheid van de organisatie te vergroten en om 
meer daadkracht te kunnen ontwikkelen. Ondertussen timmert ROP letterlijk en 
figuurlijk aan de weg. De vijf ROP-regio’s leggen hierbij elk hun eigen accenten.   
 
Stichting ROP Nederland zorgt voor de onderlinge verbinding tussen de ROP-regio’s 
en dat er een samenhang is tussen de activiteiten, ze treedt op als aanspreekpunt 
naar landelijke organisaties, ze beheert de landelijke website etc. Maar ook heeft ze 
een belangrijke inhoudelijke betekenis. Ze neemt het voortouw om de taken voor het 
komende jaar te formuleren. Het uiteindelijke beleidsdocument komt tot stand in 
nauwe afstemming met de ROP-regio’s, zodat het een gedragen document wordt.    
 
Taken 
Voor 2019 waren de volgende vijf kerntaken geformuleerd:  

1 Het creëren van leer-werkplekken in de restauratie gericht op een zo groot 
mogelijke instroom van leerlingen, zij-instromers en personen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt inclusief statushouders. 

2 Zorg dragen voor een sterke positie c.q. infrastructuur voor restauratie-
vakmanschap in de regio en het in stand houden, verbreden en vernieuwen  
van het ROP-netwerk.   

3 Het vergroten van de belangstelling en waardering voor het vakmanschap in 
de restauratiesector; promotie van vakmanschapsopleidingen. 
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4 Bevorderen dat ROC’s en/of opleidingsbedrijven de keuzemodule “Basis 
restauratie Timmeren / Metselen” gaan aanbieden.  

5 Bevorderen van het gebruik van innovatieve technieken binnen 
vakmanschapsopleidingen; het bevorderen van productvernieuwing binnen 
het ambachtelijk werk.  

 
Deze kerntaken gelden voor alle ROP-regio’s, waarbij elke regio vervolgens eigen 
accenten heeft benoemd. Voor ROP-Zuid waren de speerpunten in 2019:  
*  meewerken aan de opbouw en verdere versterking van de regionale 

restauratiecentra in Limburg (Steyl en Schaesberg); 
*  impuls geven aan nieuwe restauratieopleidingen in Noord-Brabant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Het kloostercomplex in Steyl (Limburg) waarin de ambachtsschool Nieuwe Steyl is 
gehuisvest. 

 
 
Landelijk ROP-coördinatorenoverleg 
Al zijn de vijf ROP-regio’s op verschillende wijze georganiseerd en leggen ze 
verschillende accenten, de taken – zoals hierboven geformuleerd – zijn gelijk. 
Meerdere keren per jaar vindt er gezamenlijk overleg plaats tussen ROP-
coördinatoren van de verschillende regio’s.  
Tijdens de vergaderingen wordt ingegaan op zaken waar de coördinatoren in hun 
dagelijkse praktijk tegenaan lopen, daarnaast worden landelijke ontwikkelingen en 
knelpunten besproken. Doel van dit overleg is verder het uitwisselen van kennis, 
ervaringen en ideeën. 
 
Vanuit het ROP-coördinatorenoverleg ontstaan ook initiatieven om samen activiteiten 
te ontwikkelen. Soms leidt dat tot een concrete samenwerking van enkele ROP-
regio’s rond een evenement, zoals een gezamenlijk optreden tijdens de 
restauratiebeurs ‘Monument 2019’. Een andere keer trekken alle ROP-regio’s samen 
op, bijvoorbeeld rond het thema: innovatie binnen het restauratievakmanschap.    
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3.  Organisatie ROP–Zuid 
 
 
Stichting Behoud Monumenten Brabant treedt op als de centrale projectcoördinator 
van ROP-Zuid. Als zodanig is deze de eerst verantwoordelijke voor het welslagen 
van het ROP in de regio Zuid. Als centrale projectcoördinator draagt de stichting niet 
alleen zorg voor de inhoudelijke kant van het ROP, maar ook subsidieaanvragen en 
de financiële verantwoordingsplicht lopen via Stichting Behoud Monumenten 
Brabant. 
 
Om de geformuleerde taakdoelstellingen te realiseren is door Stichting Behoud 
Monumenten Brabant een coördinator aangesteld in de persoon van Sandra van 
Trijffel. Zo nodig wordt zij ondersteund door andere medewerkers van Stichting 
Behoud Monumenten Brabant. Verder vindt inhuur plaats van externen. 
De beleidsmatige en bestuurlijke werkzaamheden worden uitgevoerd door Harrie 
Maas. Daarnaast verricht hij acquisitie voor het ROP en wordt hij ingeschakeld voor 
specifieke ROP-werkzaamheden.  
 
Stuurgroep ROP-Zuid 
Betrokkenheid van de verschillende partijen (provincie, gemeenten, 
restauratiebedrijven, beroepsonderwijs) is belangrijk voor het ROP. Daarom is een 
stuurgroep in het leven geroepen. Om de regionale betrokkenheid verder te 
versterken is Stuurgroep ROP-Zuid in 2019 opgesplitst in twee subgroepen:  
ROP-Limburg en ROP-Brabant. 
 
In de stuurgroep ROP-Brabant zijn de volgende personen vertegenwoordigd:  

- Stichting Behoud Monumenten Brabant: Yvonne Schram (voorzitter) 
- Bouwend Nederland: Karin Oomen  
- Restauratiebedrijf Nico de Bont: Roel Maas 

- Restauratiebedrijf Cauwenborgh: Hans Smeenk 

- Heijmans Restauratie: Piet Drop 

- ROC De Leijgraaf: Michel van den Burg 

- Provincie Noord-Brabant: Aster Speckens 
- ROP-Zuid: Sandra van Trijffel 

- ROP-Zuid / ROP NL: Harrie Maas. 
 
In de stuurgroep ROP-Limburg zijn de volgende personen vertegenwoordigd:  

- Stichting Behoud Monumenten Brabant: Yvonne Schram (voorzitter) 
- Bouwbedrijf Lemmens: I. Lemmens 

- Wecoba Dak BV: R. Weerens 

- Ambachtsschool Nieuwe Steyl: Bert Schreurs 

- Landgoed Slot Schaesberg: Aryan Klein 

- Provincie Limburg: Peter Vleugels 
- ROP-Zuid: Sandra van Trijffel 
- ROP-Zuid / ROP NL: Harrie Maas. 

 
De stuurgroep adviseert, doet aanbevelingen, begeleidt, promoot, opent deuren en 
biedt ingangen. Daarnaast fungeert de stuurgroep als klankbord voor de ROP-
coördinatoren.  
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ROP-erkenningsformulier voor ROP-leerlingbouwplaats 
Met het wegvallen van Fundeon heeft ROP-Zuid een eigen ROP-erkenningsformulier 
ontwikkeld. De ervaringen hiermee zijn prima. In 2019 is deze werkwijze 
gecontinueerd.  
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4.   Samenwerking 
 
 

ROP hecht veel waarde aan samenwerking. Vakmanschapsbevordering vraagt bij 
uitstek om samen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise, op te 
trekken. Alleen dan kunnen pas echt resultaten worden bereikt. Hieronder enkele 
voorbeelden van samenwerking.  
 
Convenanten  
ROP-Zuid heeft actief deelgenomen aan het Interreg-project Revivak (Revival 
vakmanschap). Een van de activiteiten was het ontwikkelen van een ‘lerend netwerk’. 
Dit is een regionale ketenstructuur van diverse partijen, die een rol spelen bij 
vakmanschapsbevordering en vakmanschapsopleidingen. In totaal zijn met 63 
organisaties in Noord-Brabant en Limburg dergelijke convenanten afgesloten, 
variërend van restauratiebedrijven, ROC’s en andere onderwijsinstellingen, 
architectenbureaus, Monumentenwacht Brabant, Monumentenwacht Limburg, grote 
monumenteneigenaren en -beheerders, gemeenten… tot het Bisdom van ’s-
Hertogenbosch.  
 
Restauratiebeurs ‘Monument 2019’ 
Op 14-15-16 mei 2019 werd door ROP-Zuid en ROP-ZuidWest deelgenomen aan de 
restauratiebeurs ‘Monument 2019‘ in ’s-Hertogenbosch. Samen met het Nationaal 
Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) was een speciaal programma voor jongeren 
ontwikkeld. Dat bestond uit enkele proeflessen over de instandhouding van 
monumenten en informatieverstrekking over restauratie-opleidingen, waarna een 
bezoek aan de beurs werd gebracht. Zo’n 85 leerlingen van MBO-scholen hebben 
hieraan deelgenomen. In de middag werd een bezoek gebracht aan  
restauratieprojecten van een viertal restauratiebedrijven, zodat de leerlingen zelf met 
eigen ogen een indruk konden krijgen van het werk in de praktijk.    

     
Presentatie NCE en ROP-Zuid tijdens restauratiebeurs ‘Monument’. 
 

Branche-opleiding ‘Specialist restauratie’ 
Een prachtig voorbeeld van samenwerking is het opzetten van de branche-opleiding 
‘Specialist restauratie’. De aanzet daartoe was afkomstig van Erik Colijn, directeur 
van de BouwSchool Breda. Na het wegvallen van de restauratieopleiding op MBO 
niveau 3 in 2016 heeft hij restauratiebedrijven in de regio gepolst met de vraag: 

http://www.rop-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/06/20190515_105704_resized.jpg
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‘accepteren we dit, of gaan we er wat aan doen?’. Een van de initiatieven was de 
oprichting van de ‘Klankbordgroep Restauratie Bouw en Techniek’. Behalve 
Bouwschool Breda, zijn daarin restauratiebedrijven en ROP-Zuid vertegenwoordigd. 
Toen zich de kans voor deed om de NCE-opleiding ‘Specialist Restauratie 
Timmeren/Metselen’ naar Breda te halen, is met vereende kracht daaraan gewerkt. 
En met succes. Uiteindelijk is het gelukt om 9 bedrijven te motiveren om een aantal 
van hun werknemers een restauratieopleiding niveau 4 te laten volgen. Voor de 
(restauratie)bedrijven was het een mooie manier om de kennis en kunde van hun 
werknemers op het gebied van restauratie te vergroten. Het aantal deelnemers 
bedroeg 16. 
Gedurende één jaar zijn de leerlingen tijdens een avondles en/of op een zaterdag 
theoretisch geschoold in diverse aspecten van het restauratiewerk, afgewisseld met  
‘leren in de praktijk’. Alle leerlingen hebben de opleiding met goed gevolg afgesloten, 
waarna Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, op 11 juli 2019 hen 
het diploma kon overhandigen.  
 

 
Geslaagden en hun werkgevers zijn trots op het behalen van het diploma  

Specialist Restauratie Timmeren / Metselen. 
 

Jammer is dat deze opleiding in Breda in beginsel eenmalig is. ROP-Zuid en 
BouwSchool Breda bekijken momenteel de mogelijkheden om tot een meer 
structureel aanbod van restauratieopleidingen te komen. 
 

‘Ambachtsschool Nieuwe Steyl’ en erfgoedcampus ‘Schaesberg’ 
In Limburg is ROP-Zuid nauw betrokken bij ‘Ambachtsschool Nieuwe Steyl’ en de 
verdere ontwikkeling van Schaesberg tot een praktijk- en opleidingscentrum voor 
restauratie en ambachtelijk werk. In het verlengde hiervan zijn beide toegetreden tot 
de Stuurgroep ROP-Limburg.  
ROP-Zuid werkt van harte mee aan de opbouw en de verdere versterking van deze 
twee restauratiecentra. Dat lukt alleen door een eendrachtige samenwerking.  
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5.  Situatieschets vakmanschapsopleidingen in Brabant 
en in Limburg  

 
 

Noord-Brabant en Limburg beschikken over een veelheid aan cultureel erfgoed met 
een grote diversiteit aan monumenten en bouwstijlen. Erfgoed heeft een breed 
spectrum. Het onroerende erfgoed telt verschillende monumentencategorieën, 
waaronder boerderijen, kerken, kastelen, fabrieksgebouwen. Het is overigens veel 
meer dan alleen een verzameling van losse monumentale objecten. Het gaat ook om 
beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorisch waardevolle structuren en 
landschapselementen, archeologie, roerend erfgoed …. als ook immaterieel erfgoed. 
 
Erfgoed vertegenwoordigt een grote maatschappelijke en economische waarde. 
Daar moet zuinig mee worden omgegaan. Erfgoed geeft identiteit aan een 
gemeenschap, het verbindt en het heeft ook een economisch belang.  
 
Instroom nieuwe vaklieden nodig  
Voor de instandhouding van het erfgoed zijn vakmensen nodig die met kennis van 
zaken de noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zonder vakbekwame 
mensen lopen monumenten feitelijk gevaar. Het is al te vaak voorgekomen dat door 
een onbekwame en ondeskundige uitvoering van werkzaamheden schade is 
toegebracht aan monumenten. 
 
Er is een goede “infrastructuur voor vakmanschap” nodig om het erfgoed in stand te  
houden. Daar schort het nu zeer aan. Zowel de instroom als doorstroming van  
restauratieleerlingen is minimaal. Het betreft hier het totale spectrum van vaklieden: 
van restauratietimmerlui, -metselaars, -stukadoors, -schilders, -smeden, voegers, 
leidekkers, koperslagers, zinkbewerkers tot natuursteenbewerkers en andere 
specialistische kleine beroepsgroepen. Ook uit economisch oogpunt is het belangrijk 
dat er voldoende gekwalificeerde vaklieden zijn. Instandhouding en herbestemming 
van (cultuurhistorisch waardevol) erfgoed zijn belangrijke maatschappelijke opgaven, 
met name ook uit oogpunt van duurzaamheid. Daar hebben we vakbekwame 
mensen voor nodig.  
 
Om de situatie te verbeteren zal er structureel anders moeten worden ingestoken. 
Duidelijk is immers dat het huidige reguliere onderwijsaanbod voor de restauratie-
opleidingen tekort schiet. Er zullen nieuwe wegen moeten worden bewandeld, 
waarbij ook veel meer dan voorheen leerlingen in de praktijk – dus op het 
bouwproject zelf  – worden opgeleid. Maar ook verbreding van de doelgroep is nodig. 
Zij-instromers, statushouders, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
vrijwilligers kunnen prima een bijdrage leveren aan de instandhouding van erfgoed.   
 
Stand van zaken restauratieopleidingen Noord-Brabant  
De feitelijke situatie is dat er een structureel tekort is aan leerlingen. De al bestaande 
tekorten aan vaklieden kunnen niet worden opgevangen, omdat er simpelweg 
onvoldoende aanwas van onderop is. Dit gaat ook niet een, twee  drie veranderen. 
Geïnteresseerden moeten immers wel het vooruitzicht hebben dat ze een diploma, of 
certificaat kunnen behalen. Waar kunnen ze nu nog terecht? De afgelopen jaren is 
het opleidingsaanbod voor de restauratiesector dramatisch verslechterd. Nadat in 
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2015 de opleiding van de Gespecialiseerde Aannemerij in Boxtel failliet was gegaan, 
kwam daar in 2016 de wijziging van de kwalificatiestructuur nog over heen.  De 
keuze om louter te kiezen voor de restauratieopleiding niveau 4 heeft – zoals kon 
worden verwacht – slecht uitgepakt. Een hele tussenlaag i.c. de restauratieopleiding 
voor degenen die vooral het werken met de handen in de praktijk brengen (niveau 3) 
is weggevallen.  
 
Een restauratieopleiding op niveau 3 is er niet meer. Wel is er de mogelijkheid om 
binnen de allround opleiding niveau 3 de keuzemodule “Basis Restauratie Timmeren 
/ Metselen” te volgen, tenminste als een ROC’ die wil aanbieden. Tot 2019 heeft 
geen enkele ROC in Brabant of Limburg van die mogelijkheid gebruik gemaakt.  
Daarom heeft ROP-Zuid de keuzemodule het afgelopen jaar sterk gepromoot.  
Alleen in Breda bij ‘BouwSchool Breda’ vond dit gehoor met zes leerlingen als 
resultaat. 
 
Een restauratieopleiding op niveau 4 is in onze provincie alleen in Boxtel nog te 
vinden. Daar bestaat bij Sint Lucas de opleiding “Decoratie- en restauratieschilder” 
(BOL-opleiding).  
 
Een nieuw opleiding in het schooljaar 2018-2019 bij BouwSchool Breda was de 
opleiding “Specialist Restauratie Timmeren / Metselen” (BBL; niveau 4). Het betreft 
hier geen volwaardige MBO-opleiding, maar een branche-opleiding. Van tevoren was 
duidelijk dat het hier slechts zou gaan om een eenmalige opleiding. De opzet van 
NCE, de aanbieder van lesprogramma, is om deze brancheopleiding elk jaar in een 
andere stad te gaan geven. Nadeel hiervan is dat er geen continuïteit ontstaat.  
 
Door het ontbreken van officiële restauratieopleidingen staan er particulieren op die 
met eigen initiatieven komen. Eén daarvan is Vakschool Bouwnijverheid, die in een 
leegstaande kerk in Waspik metsel- en voegcursussen aanbiedt. Het betreft hier een 
avondopleiding. De doelgroep bestaat vooral uit ZZP-ers en zij-instromers. De 
opleiding is niet officieel erkend. In 2019 waren er zes cursisten. 
 

 
Vakschool Bouwnijverheid in haar oefenlokaal in Waspik. 
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Stand van zaken restauratieopleidingen Limburg  
In Limburg is het helemaal droevig gesteld met de restauratieopleidingen. Sinds 
2016 is er helemaal niets meer, zowel op niveau 3 als niveau 4. 
Vanuit ROP-Zuid wordt geprobeerd de basisinfrastructuur zo goed mogelijk overeind. 
Daartoe hebben we met Landgoed Slot Schaesberg en Vos Company convenanten 
gesloten voor vakmanschapsbevordering en vakopleidingen. Dat heeft inmiddels 
geleid tot twee praktijk- en kenniscentra voor restauratievakmanschap, namelijk 
Ambachtsschool Nieuwe Steyl te Steyl en in Slot Schaesberg te Landgraaf. ROP-
Zuid ondersteunt en promoot deze initiatieven en werkt mee aan de uitbouw. 
 
Vanuit Ambachtsschool Nieuwe Steyl is inmiddels een eigen opleiding voor schilders 
gestart. Met succes. in 2019 hebben de eerste zeven leerlingen een certificaat 
ontvangen. Het gaat hier om personen die als vluchteling naar Nederland zijn 
gekomen. Vanuit een uitkering hebben ze een opleiding gevolgd en na het behalen 
van hun certificaat hebben ze meteen werk gevonden! Inmiddels voeren ROP-Zuid 
en Ambachtsschool Nieuwe Steyl gesprekken met andere ondernemers om branche-
opleidingen te starten voor andere beroepsgroepen.   
 
Infrastructuur vakmanschapsopleidingen verre van voldoende  
Al met al kan worden gesteld dat het zeer schort aan een goede infrastructuur voor 
vakmanschapsopleidingen in Brabant en in Limburg. ROP-Zuid zal daarom de 
komende jaren hier extra aandacht aan besteden. Want als de basis namelijk niet in 
orde is, blijft de situatie problematisch en zal de instroom en doorstroming van 
nieuwe vaklieden ontoereikend blijven.   
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6. Kernactiviteiten ROP–Zuid in 2019 
 

 
In het werkplan van ROP-Zuid voor 2019 zijn de volgende kernactiviteiten benoemd: 

A. het realiseren van leer-werkplekken om leerlingen kennis te laten maken / 
ervaring op te laten doen met het restauratievak; 

B. zorg dragen voor een sterke positie c.q. infrastructuur voor restauratie-
vakmanschap in de regio en het in stand houden, verbreden en vernieuwen 
van het ROP-netwerk;  

C. het vergroten van de belangstelling en waardering voor het vakmanschap in 
de restauratiesector / promotie van vakmanschapsopleidingen; 

D. stimuleren keuzemodule ‘Basis restauratie Timmeren / Metselen’, 
masterclasses restauratie, MBO-opleiding ‘Technicus Hout en Restauratie’ en 
andere opleidingen;    

E. innovatie en het bevorderen van productvernieuwing binnen restauratie en  
ambachtelijk werk.  

Daartoe zijn het afgelopen jaar tal van activiteiten ontwikkeld. Hieronder een 
uitwerking daarvan, met in het volgende hoofdstuk de behaalde resultaten.  
 

 
A.   Het realiseren van leer-werkplekken om leerlingen kennis te laten maken 

/ ervaring op te laten doen met het restauratievak 
 
Het doel is uiteindelijk om een grotere instroom en doorstroming van vaklieden in de 
restauratie- en herbestemmingssector te bewerkstelligen. ‘Leren in de praktijk’ is het 
motto van ROP. Dat betekent dat er voldoende leer-werkplekken moeten zijn. Maar 
voordat die er zijn, is er al heel wat werk verricht. Restauratiebedrijven moeten 
worden gevonden, die hun medewerking willen verlenen; er moeten 
restauratieprojecten zijn die geschikt zijn als leer-werkplek; de eigenaar van het 
monument moet akkoord zijn; er moeten deskundige leermeesters zijn; er moet 
begeleiding zijn van de leerling vanuit de onderwijsinstelling e.d.   
 
In ROP-Zuid zijn het afgelopen jaar vele activiteiten ontwikkeld, gericht op het 
realiseren van leer-werkplekken. Het gaat dan om: 

✓ acquisitie van restauratie- en bouwbedrijven die zich willen inzetten voor het 
opleiden van jongeren en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daartoe zijn stelselmatig bouwbedrijven benaderd die 
restauratiewerkzaamheden uitvoeren;  

✓ acquisitie van projecten die in aanmerking komen om als ROP-
leerlingbouwplaats te dienen; 

✓ afstemming met overheden over de restauratie- en herbestemmingsprojecten 
die overheidssubsidie ontvangen. De bedrijven die het restauratiewerk gaan 
uitvoeren zijn vervolgens door de ROP-coördinator benaderd voor deelname 
aan het ROP;  

✓ acquisitie naar grote monumenteneigenaren toe met de vraag of ze mee willen 
werken aan het realiseren van ROP-opleidingsplekken; 

✓ het koppelen van leerlingen aan de leer-werkplekken. Behalve leerlingen uit 
het reguliere beroepsonderwijs, richt ROP zich ook op zij-instromers en 
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt inclusief statushouders. 
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✓ Het volgen van de leerling op de werkplek. Regelmatig vindt er overleg plaats 
over hoe het gaat met de leerlingen op ROP-restauratieprojecten. Daartoe 
bezoekt de ROP-coördinator het bouwproject, of vindt er anderszins 
afstemming plaats. In gesprekken met de leerling, leermeester en/of 
uitvoerder wordt de voortgang van de leerling besproken en wordt nagegaan 
of hij/zij met het maken van zijn toetsen op schema zit.  

 
In 2019 waren er 14 Brabantse bedrijven die hebben deelgenomen aan ROP met 61 
ROP-projecten en 1312 opleidingsweken, waarvan er 282 buiten Brabant zijn 
gerealiseerd.  
In Limburg waren er 22 bedrijven en/of onderaannemers die hebben geparticipeerd. 
Dit heeft geleid toto 45 ROP-projecten en 972 opleidingsweken. Met name in 
Limburg zijn er heel veel kleine restauratieprojecten, hetgeen verband houdt met de 
verplichting van de provincie Limburg dat eigenaren van monumenten die subsidie 
ontvangen moeten deelnemen aan ROP en hun project als en leer-werkplek moeten 
uitvoeren. Behalve leerlingen uit het reguliere beroepsonderwijs, mogen dat ook 
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn. Omdat er in Limburg geen enkele 
restauratieopleiding op niveau 3 of niveau 4 is, gaat het hier vooral om 
kennismakingsstages op restauratieprojecten.  
 
De ROP-restauratieprojecten zijn heel divers, zowel wat betreft monumenten-
categorie (bijv. een kerk, kasteel, landhuis, molen, verdedigingswerk of boerderij) als 
wat betreft de omvang van de restauratiewerkzaamheden.  
 

 
 

ROP-project in Arcen,  
financieel ondersteund door de provincie Limburg en het Bisdom van Roermond. 

 
 
B.  Het ontwikkelen van een sterk regionaal netwerk t.b.v. vakmanschaps-

bevordering 
 
Het koppelen van leerlingen aan ROP-opleidingsplekken kan alleen plaatsvinden als 
het ROP-netwerk in stand blijft en wordt onderhouden. Dat vraagt om een actief 
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relatiebeheer. Het gaat om makelen en schakelen. Dat is wat ROP het afgelopen jaar 
op vele fronten heeft gedaan. De activiteiten van ROP waren in 2019 onder meer 
gericht op: 

✓ het uitbouwen van het ‘lerend netwerk’ door het aangaan van convenanten 
met restauratiebedrijven, ROC’s en opleidingsbedrijven, architecten, 
monumentenbeheerders e.a. 

✓ het maken van afspraken met overheden om bij subsidieverlening aan 
monumenteigenaren voorwaarden op te nemen over het realiseren van ROP-
leerlingbouwplaatsen; 

➢ in Limburg wordt deze werkwijze al een aantal jaren gehanteerd, 
hetgeen heeft geleid tot vele ROP-projecten; de provincie Noord-
Brabant hanteert deze werkwijze eveneens, maar dan alleen voor de 
grote restauratieprojecten; 

✓ het maken van afspraken met architecten en monumentenbeheerders om 
monumenteigenaren te bewegen ROP-leerlingbouwplaatsen te realiseren; 

✓ het opzetten van een regionale ondersteuningsstructuur t.b.v. ROP-
activiteiten; 

➢ dit gebeurt door middel van provinciale ROP-Stuurgroepen, waarin 
onder meer restauratiebedrijven en de provincie zijn vertegenwoordigd; 

✓ het meewerken aan de uitbouw en verder versterken van regionale praktijk- en 
kenniscentra voor vakmanschapsbevordering; 

 
Concreet is er een ‘lerend netwerk’ opgebouwd met 63 restauratiebedrijven, 
onderwijsinstellingen, monumentenorganisaties, architecten etc. die een convenant 
hebben ondertekend. 
Verder wordt door ROP-Zuid meegewerkt om in Limburg twee praktijk-, kennis- en 
opleidingscentra voor restauratie en ambacht te ontwikkelen: in Steyl en Schaesberg. 
In Noord-Brabant is ROP-Zuid in 2019 met de provincie overeengekomen om te 
onderzoeken of de oude Dongemond Centrale in Geertruidenberg behalve een 
‘broedplaats’ voor jongeren die zich richten op de herbestemming van dit 
erfgoedcomplex, ook een leerplek kan worden voor jongeren   die zich willen 
verdiepen in innovatie, duurzaamheid en restauratievakmanschap..   
 
Door al deze activiteiten is de infrastructuur voor vakmanschapsbevordering 
versterkt. Daarmee is een basis gevormd om te komen tot een grotere instroom en 
doorstroming van nieuwe vaklieden.  
 
 
C.  Het vergroten van de belangstelling en waardering voor het 

restauratievakmanschap / promotie van vakmanschapsopleidingen    
 
Een van de grote problemen waar de bouw- en restauratiesector mee kampt, is het 
weinig positieve imago. Om daar verandering in te brengen heeft ROP zich op tal van 
plekken laten zien en van zich laten horen. Daartoe zijn diverse activiteiten 
ontwikkeld:   

✓ voorlichting op (V)MBO’s;  
✓ jongeren kennis laten maken met restauratie in de praktijk; 
✓ deelname aan open dagen van onderwijsinstellingen; 
✓ deelname aan de restauratiebeurs ‘Monument 2019’ met speciale activiteiten 

voor jongeren en leerlingen (14-15-16 mei); 
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✓ deelname aan Open Monumentendag; 
✓ verbreding van de doelgroep, o.a. naar zij-instromers en personen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Met name in Limburg is ‘Social Return On 
Investment’ een belangrijk item;  

✓ vergroten naamsbekendheid, o.a. via publicatieborden bij ROP-
restauratieprojecten 

✓ uitgeven en verspreiden van folders en documentatiemateriaal;  
✓ vervaardigen van promotiefilms, waaronder vlogs van leerlingen op ROP-

projecten;  
✓ organisatie van workshops en gastlessen; 
✓ organisatie van excursies; 
✓ publicitaire activiteiten, zoals krantenberichten; 
✓ inzet website en social media (o.a. facebook, twitter); 
✓ opstellen van een PR- en wervingsplan..  

 
Cursussen – workshops - excursies 
In 2019 zijn beduidend meer cursussen, workshops en excursies georganiseerd dan 
in voorgaande jaren. Dat kon, omdat er combinaties konden worden gemaakt met 
Revivak en omdat er een grootschalig evenement, te weten de restauratiebeurs 
‘Monument 2019’ werd gehouden waar ROP-Zuid met een eigen stand aanwezig 
was. Dat evenement is door ROP-Zuid met heel veel handen aangegrepen om 
restauratievak breed en heel gevarieerd te promoten. Er zijn gastlessen gehouden 
(in samenwerking met NCE), er zijn groepsgewijs standhouders bezocht voor 
informatie over speciale technieken, waarna er restauratieprojecten in de regio 
werden bezocht om het restauratiewerk in de praktijk te zien en te ervaren.  
 
Hieronder een overzicht van de cursussen, workshops en excursies in het afgelopen 
jaar: 
- 22 januari 2019 : cursus ‘Stucplafond’ in samenwerking met Revivak, Steyl; 
- 29 januari 2019 : cursus ‘Wandafwerking’ i.s.m. met Revivak, Steyl; 
- 11 februari 2019 : bijscholing instructeurs Stucwerk i.s.m. Revivak, Steyl; 
- 15 mei 2019 : gastles ‘Werken in de restauratie’ in ‘s-Hertogenbosch  
        (tijdens restauratiebeurs ‘Monument 2019’); 
- 15 mei 2019 : gastles ‘Bouwhistorie, organisatie bouwproces en monumenten- 
         inspectie’ in ’s-Hertogenbosch (tijdens beurs ‘Monument 219’); 
- 15 mei 2019 : gastles ‘Specialistische vakken: timmeren, metselen, voegen en 
                                  schilderen’ in ’s-Hertogenbosch (tijdens beurs ‘Monument 219’); 
- 15 mei 2019 : excursie naar restauratieprojecten met uitleg door restauratie- 
                                  bedrijven (Balemans, Nico de Bont, Heijmans Restauratie);  
- 14-15-16mei 2019 : bezoek in groepen aan speciale stands tijdens restauratiebeurs      
                                  ‘Monumenten 2019’ (o.a. Nederlandse Stucgilde, Ambiance  
                                  natuursteenrestauratie, Rigo Verffabriek, Wolters Ambachtelijke  
                                  Schildertechnieken, Lei Import en Houtex) waar uitleg werd  
                                  gegeven over restauratiewerk, technieken en gebruik van  
                                  materialen; 
- 28 november 2019: workshop ‘Behangen en schildertechnieken’ bij het Gilde  
      College in Roermond voor VMBO Den Hulster uit Venlo;  
- 12 december 219 : workshop ‘Metselverbanden’ bij Beroepscollege Parkstad  
                                  Limburg.  
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Op 28 november 2019 werd door ROP-Zuid bij het Gilde College in Roermond de workshop 

“Behangen en schildertechnieken” georganiseerd. De workshop werd georganiseerd om 3e 

jaars leerlingen van de afdeling Bouwen Wonen & Interieur kennis te laten maken met een 

aantal werkzaamheden binnen het restauratie-schilderen. Deze workshop werd bezocht door 

22 leerlingen en 3 docenten van VMBO Den Hulster in Venlo.  

 

Bouwend Nederland is zich bewust dat het aantal aanmeldingen voor een 
beroepsopleiding in de bouw- en technieksector een dalende lijn laat zien en dat er 
wat moet gebeuren om daar kentering in aan te brengen. Een van de projecten die 
door Bouwend Nederland daarom wordt ondersteund, is het regionale project ‘Sterk 
Techniek Onderwijs’. Elke provincie is hierbij ingedeeld in tien regio’s. Door 
specifieke activiteiten dichtbij huis te ontwikkelen wordt getracht de interesse voor 
techniek aan te wakkeren met als doel een grotere aanwas voor de technische 
beroepen. Een dergelijke, grootschalige promotie-aanpak voor de restauratiesector is 
er helaas (nog) niet. ROP moet het doen met heel bescheiden middelen. Die 
uitdaging pakt ROP evenwel graag aan.  
 

Maar ROP-Zuid weet op haar manier aandacht voor vakmanschap te krijgen, die leidt 
tot concrete projecten en waar in de praktijk wordt geleerd. Dat is de beste 
leerschool. 
ROP-Zuid onderhoudt via Stichting Behoud Monumenten Brabant en Monumenten-
huis Brabant zeer goede contacten met de gemeente Geertruidenberg. Vorig jaar 
was al in een gezamenlijk project met diverse lokale organisaties en erfgoed-
deskundigen een monumentale schuur in Raamsdonksveer gerestaureerd. In 2019 
heeft dat vervolg gekregen in de vorm van de herbouw van een klokkenstoel in 
Geertruidenberg. Het unieke is dat de uitvoering helemaal door leerlingen van VMBO  
Dongemond College gebeurt. Van A tot en met Z (van de ontwerpfase tot het 
timmeren van de laatste spijker) vervullen zij, onder begeleiding van een 
restauratiedeskundige, de gemeentelijke monumentencommissie en plaatselijke 
heemkundigen, de hoofdrol. Op 4 mei 2020 moet de klokkenstoel operationeel zijn. 
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Om jonge mensen te enthousiasmeren voor het restauratievakgebied is er geen 
betere leerschool dan ze zelf, zoals hierboven beschreven, in de praktijk te laten 
werken aan een project. ‘Leren in de praktijk’ wordt hier concreet inhoud aan 
gegeven.  
 

 
Leerlingen van VMBO Dongemond College uit Raamsdonk aan het werk.  
De maquette van de klokkenstoel staat op een van de door hen gemaakte staanders. 
 

 
D. Stimuleren keuzemodule ‘Basis restauratie Timmeren / Metselen’, 

masterclasses restauratie, MBO-opleiding ‘Technicus Hout en 
Restauratie’ en andere opleidingen  

 
Het vergroten van de instroom van restauratieleerlingen en kennisvermeerdering is 
een belangrijk doel van ROP. Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende 
gekwalificeerde vaklieden in Nederland blijven, die ons erfgoed op een goede wijze 
in stand kunnen houden.  
 
In het schooljaar 2018-2019 was er bij BouwSchool Breda de opleiding “Specialist 
Restauratie Timmeren / Metselen”. Deze branche-opleiding was echter eenmalig. 
Om te proberen toch nog een basisopleiding voor restauratie overeind te houden, is 
door ROP-Zuid bij ROC’s de keuzemodule ‘Basis Restauratie Timmeren / Metselen’ 
gepromoot. Dit is een keuzevak bij de allround niveau 3 opleiding. Alleen bij 
BouwSchool Breda werd gehoor gevonden om dit te gaan aanbieden. Andere ROC’s 
gaven als argument om hier niet op in te gaan dat er geen vervolgopleiding voor het 
restauratievak is en dat het daarom niet interessant is om het te gaan aanbieden. Het 
gemis van een restauratieopleiding laat zich hier nog eens extra voelen!  
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In tijden van schaarste, in dit geval een totaal gebrek aan restauratieopleidingen, zie 
je vaak dat er creativiteit opkomt en dat er andere wegen worden bewandeld om een 
en ander te bewerkstelligen. In Brabant is de Vakschool Bouwnijverheid daar een 
voorbeeld van. 
Is er in Brabant via NCE nog een initiatief geweest voor een branche-opleiding, 
klaarblijkelijk ligt Limburg voor NCE helemaal te ver weg om daar activiteiten te 
ontwikkelen. Daarom is het goed dat Ambachtsschool Nieuwe Steyl in het ontstane 
gat springt en dit zelf – in samenwerking met zakelijke partijen – gaat oppakken.   
 
Ambachtsschool Nieuwe Steyl, die zich met name richt op personen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, heeft samen met Vos Opleidingen een opleidingstraject voor 
statushouders ontwikkeld. Begonnen is met een stukadoors- en schildersopleiding. 
De geslaagden krijgen een eigen certificaat. Inmiddels wordt er gesproken om het 
opleidingsveld uit te breiden, met inschakeling van geïnteresseerde Limburgse 
bedrijven. ROP-Zuid stimuleert deze ontwikkeling. Als na jaren van ‘actie’ er geen 
beweging ontstaat bij de Limburgse ROC’s, dan is het logisch dat andere paden 
worden betreden. De Limburgse arbeidsmarkt schreeuwt niet voor niets om 
personeel!   
 

 
Statushouders uit Limburg, die een interne opleiding als schilder of stukadoor hebben 
gevolgd. Het bijzondere is dat alle statushouders na het behalen van hun certificaat meteen 
werk hebben gevonden. 

 
 
E. Innovatie en het bevorderen van productvernieuwing binnen restauratie 

en ambachtelijk werk 
   
De toepassing van innovatieve technieken en materialen wordt binnen de 
restauratiesector vaak nog met scepsis tegemoet getreden. Toch zal de sector hier 
niet aan ontkomen, omdat aan ambachtelijk werk nu eenmaal een hoog prijskaartje 
hangt. Door het toepassen van innovatie kunnen producten die vroeger met de hand 
werden gemaakt nu tegen een betaalbare prijs worden vervaardigd. Maar er zijn nog 
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meer voordelen, met name verhoogt het de aantrekkelijkheid van werken in de 
restauratie- en herbestemmingssector. Dit heeft een positief effect op de instroom 
van leerlingen in restauratievakgebied. 
 
Het bovenstaand betekent niet dat het oude vakmanschap en ambachtelijk werk 
overbodig wordt. Integendeel. Maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Ten 
behoeve van de restauratie van Slot Schaesberg in Limburg, waar ROP-Zuid via een 
convenant nauw bij betrokken is, is het deelprogramma ‘SLOTLAB’ ontwikkeld. 
Doelstelling is te onderzoeken of nieuwe materialen en productiemethoden van 
toepassing kunnen zijn bij de herbouw van dit erfgoedcomplex.  
 

 
SLOTLAB onderzoekt hoe bouwdelen van de kasteelruïne Schaesberg met moderne 

bouwtechnologieën kunnen worden gemaakt en hoe materialen circulair verwerkt kunnen 
worden. Op de foto een ontwerp van SLOTLAB voor een van de torens. 

 
Bij innovatie gaat het ook om het gebruik van digitale technieken (o.a. 3D BIM; Bouw 
Informatie Model), de inzet van CNC gestuurde machines / robots, of het benutten 
van drones bij het opmaken van schaderapportages van monumenten.  
 
Innovatie kan verder leiden tot de ontwikkeling van nieuwe ambachtelijke producten, 
gebaseerd op oude vakmanschapstechnieken. Daarmee kan nieuwe economische 
bedrijvigheid ontstaan.  
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Werkstukken, gemaakt met behulp van een CNC-machine bij ROP-Oost  

 
 
Ook in Brabant is gezocht naar mogelijkheden en kansen om innovatie en 
vakmanschap te verbinden aan erfgoed. ROP-Zuid en de provincie Noord-Brabant 
hebben het afgelopen jaar de eerste ideeën ontwikkeld om vakmanschap en 
innovatie te koppelen aan het project GRUTS. Dit is het jongerenprogramma van de 
Erfgoed Fabriek, die studenten in een interdisciplinair team laat werken aan een 
herbestemmingsopgave voor een groot erfgoedcomplex. Een daarvan is de 
voormalige Dongecentrale in Geertruidenberg. De gesprekken daarover worden 
voorgezet. 
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7.  Resultaten ROP–Zuid in 2019 
 

 

Zowel in Limburg als in Noord-Brabant is een stevig ‘lerend netwerk’ opgebouwd ten 

behoeve van vakmanschapsbevordering en vakmanschapsopleidingen. Ook zijn de 

nodige activiteiten ondernomen om de basisinfrastructuur te versterken. Probleem 

blijft dat er geen echte restauratieopleidingen op niveau 3 meer zijn. Dat is het 

grootste zorgenkind. Ondertussen worden naarstig gezocht naar alternatieve 

opleidings-mogelijkheden, buiten het reguliere onderwijsaanbod om.   

 
Restauratiebedrijven met leerlingen op (ROP) leer-werkplekken in Brabant   
Het aantal bedrijven dat in 2019 invulling gaf aan leer-werkplekken bedroeg 13. Het 
betreft de volgende bedrijven: 

• Aannemersbedrijf Cauwenborgh, Bergen op Zoom  

• Nico de Bont, Vught  

• Bouwbedrijf L. van de Ven, Veghel  

• Bouwbedrijf Van Dinther, Schaijk  

• Oome Raamsdonk BV, Raamsdonksveer  

• De Bonth van Hulten, Nieuwkuijk  

• Walter Verhoeven Loodgieters- en leidekkersbedrijf, Nieuwkuijk 

• Bouwbedrijf J. Smits en Zn, Oirschot 

• Bouwbedrijf Balemans, Breda 

• Bouw -en restauratiebedrijf Zandenbouw, Aarle-Rixtel 

• JvK-Daken, Ossendrecht 

• Aannemers- en timmerbedrijf J. Braspenning, Wernhout 

• Monument Vandekerckhove, Ingelmunster (België) 

Daarnaast waren er contacten met Den Hoed Aannemers, Koninklijke Woudenberg, 

Timmerwerken J. van de Plas, Metselbedrijf Roeven, Bouwservice Bartelen en 

Heijmans Restauratie 

 

Restauratiebedrijven met leerlingen op (ROP) leer-werkplekken in Limburg  
In Limburg bedroeg het aantal deelnemende bedrijven 22, te weten: 

• Bouwbedrijf Coppes, Valkenburg aan de Geul  
• Math Hofman VOF, Valkenburg  

• Wecoba Lei & Dakdekkersbedrijf, Roermond  

• Laudy  Bouw, Sittard  

• BAM / Schakel & Schrale, Amsterdam  

• Ambachtsschool Nieuwe Steyl, Steyl 

• Vos Company, Weert 

• Stichting Slot Schaesberg, Schaesberg 

• Bouwbedrijf Lemmens, Maastricht 

• Mergelbouwsteen P. Kleijnen, Valkenburg 

• Van Heur Bouw & Onderhoud, Kelpen-Oler 

• Koninklijke Woudenberg, Maastricht 

• Verkoelen Dakspecialisten, Weert 

• Bouwbedrijf In ’t Zandt, Lomm 

• Graaf dakafwerking, Margraten 
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• Schildersbedrijf Hub Graus bv, Echt 

• Bouwbedrijf in 't Zandt B.V., Lomm 

• HVN architecten, Maastricht 

• Schilder- en Onderhoudswerken Pepels, Stein 

• Adriaens Molenbouw, Weert 

• Top Support Dakwerken, Oostrum 

• Verkoelen Dak, Beegden 

• Bouw -en restauratiebedrijf Zandenbouw, Aarle-Rixtel 

 
(ROP) leer-werkplekken – opleidingsweken 
Het aantal Brabantse leer-werkplekken is in 2019 flink gestegen, namelijk naar 61; in 
2018 waren dat er 44. Het aantal opleidingsweken bedroeg 1312 tegen 1240 in 2018. 
Nota bene, een aantal Brabantse bedrijven heeft ook buiten Noord-Brabant 
restauratieprojecten met inzet van Brabantse leerlingen uitgevoerd. Die worden hier 
ook meegeteld. Het gaat 14 restauratieprojecten met 282 opleidingsweken.   
In Limburg waren er 45 restauratieprojecten met 972 opleidingsweken.  
  

Opleidingsweken   ROP-Limburg  ROP-Brabant  Totaal  

2015  532  1199 incl. 244 buiten Brabant  1731  

2016 667 742 incl. 50 buiten Brabant 1409 

2017 913 819 incl.53 buiten Brabant 1732 

2018 958  1240 incl.72 buiten Brabant 2198 

2019 972 1312 inl. 282 buiten Brabant 2284 

 

Onderstaand het overzicht van de ROP-projecten met het aantal opleidingsweken 
voor ROP-Brabant en ROP-Limburg.  
 

 

ROP-Brabant 2019: restauratieprojecten – leerlingen – opleidingsweken 
 

Aannemer  Project  Leerlingen oriëntatie 

niveau 2 en 3 + 

eigen opleiding 

Opleidings-  

Weken  

Nico de Bont Sint Jozef paviljoen, Gouda 1 13 

Nico de Bont Egelantiersgracht, Amsterdam 2 58  

Nico de Bont kazerne Hoofdijk, Utrecht 1 12 

Nico de Bont Binnenhaven, Den Bosch 1 40 

Nico de Bont Grasso, Den Bosch 1 4 

Nico de Bont Klooster Bijstervelt, Oirschot 3 90 

Nico de Bont Pastorie, Boxtel 1 13 

Nico de Bont Woning Groendijk, Driebruggen 1 16 

Nico de Bont Kinderboerderij, Boxtel 1 34 

Nico de Bont ’t Hoogt, Utrecht 1 2 



 
 
 

25 
 

Nico de Bont Diversen / monumentenservice 1 33 

Oome  Boerderij “De Zwaan”,  Andel 1 11 

Oome r.k. Kerk, Terheijden 2 18 

Oome Dongecentrale fase 
2,Geertruidenberg 

2 10 

Smits en ZN. Hinthamerstraat, Den Bosch 1 21 

Smits en ZN. Boerderij Krukkerd 1, Spoordonk 1 4 

Smits en ZN. Boerderij Straten 16, Oirschot 1 12 

Smits en ZN. Soeterbeek, Nuenen 1 43 

Smits en ZN. Verbouw appartement, Den Bosch 1 24 

Smits en ZN. ‘t Schob, De Notel 22, Oirschot 2 82 

Walter Verhoeven GGZ terrein, Den Bosch 1 4 

Monument 

Vandekerckhove nv 

Grote kerk Breda 1 42 

Zandenbouw Restauratie boerderij, Boerdonk 3 36 

Zandenbouw Kapel Nazareth, Gemert 3 12 

Cauwenborgh Markiezenhof, Bergen op Zoom 3 4 

Cauwenborgh Kademuren, Bergen op Zoom 2 6 

Cauwenborgh Hoornwerk, Bergen op Zoom 2 26 

Cauwenborgh Molens Zuidland en Abbenbroek 2 36 

Cauwenborgh Potterstraat 24, Bergen op Zoom 3 12 

Cauwenborgh Mauritshuis, Willemstad 1 12 

Cauwenborgh Toren Sint Jan, Oosterhout 1 10 

Cauwenborgh Noordzijde haven 34, Bergen op 

Zoom 

1 5 

Cauwenborgh div. projecten, Bergen op Z. en 

Tholen 

5 20 

Balemans div. boerderijen, div. plaatsen  3 5 

Balemans Fort Sabina, Heijningen 3 10 

Balemans div. woonhuizen, div. locaties 3 35 

Van Dinther Kasteel Steenenburg, Nieuwkuijk 1 30 

Van Dinther Kerk Sint Jan de Doper, Waspik 1 15 

Van Dinther Marobel, Vught 5 60 
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Van de Ven Delamondo, Eindhoven 5 31 

Van de Ven Klooster St. Agatha, Cuijk 2 41 

Van de Ven div.  projecten, Leende - Veghel 2 11 

Van de Ven Vijverhof 2 13 

JVK Daken Spuistraat, Den Haag 2 8 

JVK Daken Kerk, Zaamslag 1 3 

JVK Daken Villa, Hulst 1 8 

JVK Daken  Sauvage, Rotterdam  1 3 

JVK Daken  Rasenberg, Delft 1 6 

JVK Daken Obbens, Chaam 1 5 

JVK Daken Poppodium Mezz, Breda 1 8 

Bonth van Hulten H. Hartkerk, Den Bosch 2 18 

Bonth van Hulten Koetshuis Bisschoppelijk paleis, 

Utrecht 

2 36 

Bonth van Hulten Bisschoppelijk paleis, Utrecht 2 24 

Bonth van Hulten Landgoed, Nyenrode, Breukelen 2 37 

Bonth van Hulten Kapel St. Louis, Oudenbosch 2 17 

Bonth van Hulten Kerk St. Willibrord, St. Willibrord 2 41 

Bonth van Hulten Molen de Doornboom, 

Hilvarenbeek 

2 15 

Bonth van Hulten Klooster Mariënkroon, Nieuwkuijk 2 52 

Braspenning div. projecten, div plaatsen 2 15 

Aantal bedrijven: 

13 

Aantal projecten: 61 leerlingen:  

108 * 

Opleidings- 

weken: 

1312 

 
*  Sommige leerlingen hebben op meerdere projecten een stage- of praktijkopleiding  
   gevolgd, zodat dit niet gelijk is aan het aantal unieke personen. Het aantal afzonderlijke  
   individuen dat in 2019 een opleiding in de restauratie heeft gevolgd bedraagt in Noord- 
   Brabant ca. 40 personen.  
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ROP-Limburg 2019: restauratieprojecten – leerlingen – opleidingsweken 
 

Aannemer  Project                                      Leerlingen oriëntatie 

niveau 2 en 3 + 

eigen opleiding 

Opleidings- 

weken  

Koninklijke 

Woudenberg 

div. projecten, Maastricht  2 23 

Koninklijke 

Woudenberg 

Voegwerk gevels, Panningen 1 4 

Koninklijke 

Woudenberg 

Vakwerkboerderij, Mheer 1 9 

Koninklijke 

Woudenberg  

Greswarenfabriek, Reuver 1 12 

Koninklijke 

Woudenberg 

Kantoor KWA, Maastricht  1 
 

20 

Koninklijke 

Woudenberg 

div. projecten: Elslo, Roermond, 
Oirsbeek  

1 
 

5 

BAM Vestingmuren Aldenhofpark, 

Maastricht 

1 16 

Bouwbedrijf 

Coppes 

H. Pauluskerk, Vaals  2 6 

Bouwbedrijf 

Coppes 

H. Laurentiuskerk, Voerendaal 1 6 

Mergelbouwsteen 

Kleijnen 

Joh. De Doperkerk, Oud 

Valkenburg 

1 6 

Mergelbouwsteen 
Kleijnen 

Kalkbrandoven, Walen 1 8 

Mergelbouwsteen 
Kleijnen 

Kasteel De Keverberg 3 15 

Mergelbouwsteen 
Kleijnen 

r.k. kerk H. Maritius, Schin op Geul 2 11 

Math Hofman St. Josephkerk, Broekhem 1 10 

Math Hofman H. Josephkerk, Heerlen 1 1 

Math Hofman Klooster Karmelietessen  1 6 

Laudy bouw Petruskerk fasen 2, Sittard 1 16 

Zandenbouw Heilige Nicolaaskerk, Meijel 2 40 

Zandenbouw Dak r.k. kerk, Meijel 3 96 

Graaf 
Dakafwerking 

Hoeve de Bek, Gulpen 1 10 

Graaf 
Dakafwerking 

Kalfhof, Klimmen 1 4 

Verkoelendak r.k. kerk H. Dyonisius, Schinnen 2 13 

Verkoelendak div. kerken, o.a. Valkenburg 1 8 

Verkoelendak r.k. kerk Maria Onbevlekt Ontv. 
Venlo 

2 4 
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Van Heur Kerk OLV van Zeven Smarten, 
Venray 
 

3 3 

HVNA architecten H. Bernarduskerk, Ubachsberg 2 8 

Schildersbedrijf 
Graus 

Lambertuskerk, Swalmen 1 12 

Ambachtsschool 
Nieuwe Steyl 

Klooster, Steyl 5 72 

Ambachtsschool 
Nieuwe Steyl 

Villa Kanjel, Maastricht 4 54 

Vos Company Div. projecten 2 37 

Lemmens Moorveldshof, Geulle 3 45 

Lemmens Hoeve Klinkenberg, Meerssen 3 96 

Wecoba Christoffel kerk, Roermond 2 8 

Wecoba Lambertuskerk, Swalmen 2 14 

Wecoba r..k. kerk, Herten 2 11 

Wecoba Kasteel, Swalmen 1 8 

Wecoba Basiliek, Meerssen 1 5 

Wecoba Kerk OLV Geboorte, Kessel 1 6 

In ‘t Zand Markt 24, Venlo 3 61 

Adriaens 

molenbouw 

Leumolen, Nunhem 1 2 

Pepels 

Schilderwerken 

Kerk OLV Onbevlekt, Kerkrade 1 16 

Landgoed Slot 

Schaesberg 

Slot Schaesberg, Landgraaf 6 143 

Top Support 

Dakwerken 

H. Petrus Bandenkerk, Venray 1 10 

Verkoelen Weert r.k. H. Willibrordus, Stramproy 1 12 

Aantal bedrijven: 

22 

Aantal projecten: 45 

 

Leerlingen: 79 *  Opleidings-

weken: 972 

 
*  Sommige leerlingen hebben op meerdere projecten een stage- of praktijkopleiding  
   gevolgd, zodat dit niet gelijk is aan het aantal unieke personen. Het aantal afzonderlijke  
   individuen dat in 2019 een opleiding in de restauratie heeft gevolgd bedraagt in Limburg 
   ca. 50 personen.  
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Ten opzichte van Brabant is de doelgroep in Limburg de laatste jaren flink verbreed. 
Behalve aanwas van nieuwe timmerlieden en metselaars, wil ROP-Zuid ook instroom 
van nieuwe dakdekkers, lood- en zinkbewerkers, natuursteenbewerkers, 
molenbouwers, schilders, stukadoors en glazeniers. De verbreding heeft nog op een 
andere manier gestalte gekregen. Behalve leerlingen uit het reguliere 
beroepsonderwijs, richt ROP-Zuid zich ook op personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Met name Landgoed Slot Schaesberg en Ambachtsschool Nieuwe 
Steyl zijn belangrijke centra voor deze doelgroep. 
 
  
Leerlingen ROP-Zuid 2019    

  ROP-Zuid  Limburg  Brabant  

Brancheopleiding Specialist Restauratie Timmeren 

/ / Metselen niveau 4 

16 - 16 

    

Basis Restauratie Timmeren en Metselen 

(keuzedeel allround niveau 3) 

6 - 6 

    

Ambachtsschool Nieuwe Steyl:  

certificaat ‘Schilderen’ voor 7 statushouders  

7 7 - 

    

Vakschool Bouwnijverheid: certificaat metselen  

voor 6 ZZP’ers en zij-instromers  

6 - 6 

    

leerlingen timmeren en metselen;  

oriëntatie restauratie niveau 2-3  

65 29 36 

    

leerlingen ‘Overige beroepen’;  

oriëntatie restauratie niveau 2-3 

25 21 4 

    

Aantal opleidingsweken totaal   2284 972 1312  

 

 

 

 

 

 
        
 

    


