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1.

Voorwoord

‘Een sterk regionaal netwerk als basis voor vakmanschapsbevordering en innovatie’, dat was
de titel van het werkplan van ROP Nederland voor 2019. Daar is het afgelopen jaar ook volop
werk van gemaakt. Na het opstellen van een nieuw visiedocument en een position paper
werd door de ROP-regio’s 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. 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.
Om het vakmanschap populairder te maken, zodat meer jongeren gaan kiezen voor de
bouw- en restauratiesector, is het van belang dat aangesloten wordt bij het gebruik van
nieuwe innovatieve technieken. Dat spreekt immers aan bij de jeugd. ROP heeft besloten om
dit de komende jaren nadrukkelijk op te gaan pakken.
Wat betreft de resultaatdoelstellingen voor 2019 kan met een zekere trots worden gemeld
dat we die ruimschoots hebben behaald. Het aantal bedrijven dat betrokken is c.q.
deelneemt aan ROP-activiteiten is fors gestegen. Ook het aantal leerlingen dat we weten te
bereiken is flink toegenomen.
In het overzicht van de bereikte resultaten, zie hoofdstuk 6, hebben we dit jaar een nadere
onderverdeling van de verschillende soorten leerlingen gemaakt, hetgeen de inzichtelijkheid
ten goede komt.

Terry van Ditmars
Voorzitter Stichting ROP NEDERLAND
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2.

Doelstellingen, taken en structuur ROP

Voor de instandhouding van ons erfgoed zijn vakmensen nodig die met kennis van zaken de
noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zonder de inzet van vakbekwame mensen
lopen monumenten gevaar. Het is helaas maar al te vaak voorgekomen dat door een
onbekwame en ondeskundige uitvoering van werkzaamheden schade is toegebracht aan
monumenten. Dat betekent dan ook dat (subsidie)gelden niet doelmatig en efficiënt zijn
besteed. Om dat te voorkomen zijn vanuit de bouwsector, het ministerie van OCW en de
provinciale overheden de Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) ontstaan.
Doelstellingen
De noodzaak van ROP is nog steeds onverminderd groot. Doordat de ROC’s in augustus 2016
stopten met de restauratieopleiding niveau 3, 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”. De waarde van vakmanschap
voor de instandhouding van erfgoed wordt daarin onderstreept. Om de zorgelijke situatie te
verbeteren worden extra inspanningen in het vooruitzicht gesteld.
Vanuit deze maatschappelijke opgave zijn de volgende doelstellingen voor ROP
geformuleerd:
▪ het op peil houden van het aantal vaklieden in de restauratie, waaronder
timmerlieden, metselaars, dakdekkers, schilders 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-werkplekken 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 activiteiten, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
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ROP MiddenWest heeft in samenwerking met Bouwmensen KZW de jaarlijkse
docentendag georganiseerd die geheel in het teken stond van restauratie. In dat kader
werden twee projecten bezocht: de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem en de
Domtoren in Utrecht. Aan de docentendag werd deelgenomen door de VMBO-scholen
Kennemer College, Technisch College, Trias, Triade, Compaen en ROC’s Regio ZaanstreekWaterland, Nova College en Horizon College in de omgeving van Beverwijk en Zaandam.

Taken
Om invulling te geven aan bovengenoemde doelstellingen zijn voor 2019 de volgende taken
geformuleerd:
1 Het creëren van leer-werkplekken in de restauratie gericht op een zo groot mogelijke
instroom van leerlingen.
2 Zorg dragen voor een sterke positie c.q. infrastructuur voor restauratievakmanschap
in de regio en het in stand houden, verbreden en vernieuwen van het ROP-netwerk.
Daartoe wordt – waar mogelijk – gestimuleerd dat er regionale praktijk- en
kenniscentra worden ontwikkeld.
3 Het vergroten van de belangstelling en waardering voor het vakmanschap in de
restauratiesector; promotie van vakmanschapsopleidingen.
4 Bevorderen dat ROC’s de keuzemodule “Basis restauratie Timmeren / Metselen”
gaan aanbieden, dat er Masterclasses op zo veel mogelijk plaatsen van de grond
komen en dat de opleiding “Technicus Hout en Restauratie” wordt uitgerold naar
andere regio’s.
5 Bevorderen van het gebruik van innovatieve technieken binnen
vakmanschapsopleidingen; het bevorderen van productvernieuwing binnen het
ambachtelijk werk.
Structuur
ROP Nederland is een stichting, waarin de vijf regionale ROP’s zijn vertegenwoordigd. Die vijf
ROP-regio’s zijn:
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-

ROP Noord-Nederland: Groningen, Fryslân en Drenthe
ROP Oost / RIBO: Overijssel en Flevoland
ROP Midden West: Utrecht en Noord-Holland
ROP Zuid West: Zuid-Holland en Zeeland
ROP Zuid / Stichting Behoud Monumenten Brabant: Noord-Brabant en Limburg.

De regionale ROP’s zijn op verschillende wijze georganiseerd. Soms zijn ze ingebed in een
grotere organisatie, die verschillende werkzaamheden uitvoert. Zo wordt ROP-Zuid
aangestuurd vanuit Stichting Behoud Monumenten Brabant. ROP Oost valt onder de
stichting RIBO (Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel). ROP NoordNederland, ROP MiddenWest en ROP ZuidWest zijn zelfstandige stichtingen.
In de provincie Gelderland is geen ROP-organisatie. De provincie heeft hier een eigen
structuur opgezet, het Gelders Restauratiecentrum. In beperkte mate ontwikkelt ROP in
Gelderland evenwel ook enige activiteiten. Bijvoorbeeld als een Brabants restauratiebedrijf
met Brabantse leerlingen daar restauratiewerkzaamheden uitvoert, dan wordt getracht er
een leer-werkplek van te maken. ROP is dus in het hele land actief!

ROP Oost / RIBO gaf een demo op Skills Restauratie, RAI Amsterdam.

Eenheid in verscheidenheid
Al zijn de vijf ROP-regio’s op verschillende wijze georganiseerd en leggen ze verschillende
accenten, de taken – zoals hierboven geformuleerd – zijn gelijk.
Dat ROP in een regio of provincie specifieke aandachtsvelden ontwikkelt, heeft alles te
maken met de behoefte en wensen in een gebied. Ter illustratie: in Groningen is de
problematiek van de aardbevingen een heel belangrijk dossier, terwijl dat in andere regio’s
niet aan de orde is. Dat brengt met zich mee dat ROP Noord-Nederland specifieke
activiteiten ontwikkelt die daarmee verband houden, en de andere ROP-regio’s dat niet
doen. In Limburg wordt heel veel waarde toegekend aan de inschakeling van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt m.n. statushouders. Die regionale verschillen vragen om
maatwerk.
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De ROP-regio’s staan voor regionale kracht en maatwerk! In de afgelopen jaren hebben de
regio’s een sterk netwerk gebouwd. Ze werken nauw samen met restauratieaannemers,
ROC’s, opleidingsbedrijven, lokale en provinciale overheden etc. Met dit netwerk worden er
afspraken gemaakt over o.a. de ROP-restauratieprojecten, het aantal leerlingen dat
geplaatst kan worden en de promotie van het ambacht. Dat is de kracht van ROP!! Daarmee
onderscheiden zij zich van andere organisaties.
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.
Bestuur Stichting ROP NL
Door het ministerie van OCW / RCE is aangegeven dat in plaats van vijf subsidieaanvragen
van de vijf ROP-regio’s men één subsidieaanvraag voor heel ROP wenst te ontvangen. De
taken voor het komende jaar zijn vervolgens door het bestuur van ROP NL in
gezamenlijkheid met de ROP-regio’s geformuleerd.
Daarnaast vindt OCW het belangrijk dat er een landelijke uitstraling is van ROP, waarbij er
een samenhang is tussen de activiteiten van de regio’s. Op deze manier ontstaat er een
krachtigere aanpak van de problematiek dan vanuit een ieder voor zich-benadering.
Bovendien kan er zo gemakkelijker kruisbestuiving van ideeën en initiatieven ontstaan en
kan men elkaar versterken.
Het bestuur van Stichting ROP NL wordt momenteel gevormd door:
- Terry van Ditmars (ROP ZuidWest), voorzitter
- Wim Raaphorst (ROP Zuid), secretaris
- Ab Meijerman (ROP Noord-Nederland), penningmeester
- Cas van Kamperdijk (ROP Oost), bestuurslid
- Timo Jansen (ROP MiddenWest)
Bestuurlijk secretaris van ROP NL is Harrie Maas.

7

3.

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.
Een belangrijke partner van ROP is het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE), die zich
met name toelegt op het ontwikkelen van branche-opleidingen voor het restauratievakgebied en leerprogramma’s. Hoewel ROP – vanuit oogpunt van kennisoverdracht en het
opdoen van praktijkervaring – meer belang hecht aan restauratie-opleidingen op MBOniveau, waar een landelijk erkend diploma aan is verbonden, zijn de activiteiten van NCE
zeker van betekenis voor vakmanschapsbevordering in Nederland. De samenwerking tussen
ROP en NCE wordt met name op regionaal niveau inhoud gegeven.
Op 14-15-16 mei werd door ROP Zuid en ROP ZuidWest deelgenomen aan de
restauratiebeurs ‘Monument 2019‘ in ’s-Hertogenbosch. Samen met 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 tijdens restauratiebeurs ‘Monument’.

Ook rond het opzetten van de branche-restauratieopleiding ‘Specialist restauratie’ (niveau 4)
is er eendrachtig samengewerkt door ROP en NCE. Aan het succes hiervan hebben ROP Zuid,
ROP ZuidWest en ROP Noord-Nederland een belangrijke bijdrage geleverd.
ROP MiddenWest heeft nauw met NCE samengewerkt rond het aanbieden van het
keuzedeel ‘Basis Restauratie Timmeren’.
Binnen de monumentenzorg is de kwaliteit van het restauratiewerk vanzelfsprekend een
belangrijk aandachtspunt. Binnen Nederland zijn er twee organisaties die dit oppakken en
hiervoor ijveren. De grootste, zowel wat betreft activiteiten als werkgebied, is Stichting
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Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De andere is Stichting Certificering
Restauratie (SCR). Deze laatste is ontstaan, omdat voor een aantal bedrijven aansluiting bij
ERM te duur is en te veel administratieve rompslomp – althans zo wordt het beleefd –
vraagt. Zowel ERM als SCR hanteren inmiddels dezelfde uitvoeringsrichtlijnen bij restauratie
en weten elkaar steeds vaker te vinden. ROP onderhoudt met beide organisaties goede
contacten, al zijn de banden met SCR vanaf het ontstaan wat hechter.
SCR is in november 2014 opgericht, mede door toedoen van de Vereniging Restauratie
Noord (VRN). Als partnerorganisatie van VRN onderhoudt ROP Noord-Nederland sindsdien
eveneens nauwe contacten met SCR. Deze stichting heeft een belangrijke meerwaarde voor
de kwaliteit van de monumentenzorg in de noordelijke provincies, vooral omdat daar nogal
wat kleine bedrijven actief zijn.
SCR beoordeelt of bedrijven voldoende zijn gekwalificeerd voor het uitvoeren van
instandhoudings- en herstelwerkzaamheden aan monumenten. Daartoe worden de
aangesloten bedrijven om de twee jaar gescreend, waarbij ook wordt gelet op het
kennisniveau van het personeel en het opleidingsplan van het desbetreffende bedrijf. De
bevindingen worden bijgehouden in het ‘Register Kennis+ Kunde’. SCR vervult zo een
belangrijke rol in de kennisketen binnen het restauratie-vakgebied.
Vanuit het gezamenlijke belang om de restauratiekwaliteit te borgen hebben ROP NoordNederland en SCR het afgelopen jaar meerdere keren samen opgetrokken, bijvoorbeeld op
voorlichtingsbijeenkomsten over bouw / restauratie en techniek.
Het samen optrekken gebeurt ook op een andere, unieke manier in de noordelijke
provincies. Op initiatief van ROP Noord-Nederland en de Vereniging Restauratie Noord
(VRN) is de Coöperatie Restauratie Noord tot stand gekomen, die in mei 2019 formeel is
opgericht. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor vakmanschapsbevordering en
vakmanschapsopleidingen in de drie noordelijke provincies.
Een ander mooi voorbeeld van hoe samenwerking in de praktijk door ROP wordt opgepakt,
en tot wat voor prachtige resultaten dit leidt, is te zien bij RIBO/ROP-Oost. Samen met ROC
Twente en restauratiebedrijven is daar een sterke opleidingsstructuur met een
praktijkcentrum voor ambacht en restauratie tot stand gebracht. De resultaten die daar
worden behaald spreken voor zich.

Gezamenlijke presentatie van ROP ZuidWest en Bouwmensen.
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Samenwerken loont
Coöperatie Restauratie Noord

De titel van het werkplan 2019 van ‘Een sterk regionaal netwerk als basis voor
vakmanschapsbevordering en innovatie’ is door ROP Noord-Nederland zeer ter harte
genomen. In mei 2019 werd formeel de Coöperatie Restauratie Noord U.A. (CRN) opgericht.
Naast ROP Noord-Nederland en de Vereniging Restauratie Noord als oprichters van CRN zijn
inmiddels diverse grotere opdrachtgevers (veelal POM’s), restauratiebedrijven, Bouwend Nederland
regio Noord, ROC Friese Poort, de Monumentenwacht van Friesland, Groningen en Drenthe,
Stichting Oude Groninger kerken, Stichting het Drents Landschap, Stichting Alde Fryske Tsjerken e.a.
lid geworden. Eind december 2019 telde de coöperatie al ruim 20 leden, waarbij de

Vereniging Restauratie Noord met 36 aangesloten bouw- en restauratiebedrijven als één lid
wordt geteld.
Ondertussen wordt nog gesproken met andere partijen, zoals de Vereniging Groninger Monument
Eigenaren, die met name de eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden in het
aardbevingsgebied vertegenwoordigt. De insteek is om CRN – in ieder geval organisatorisch –
hét erfgoedcentrum van Noord-Nederland te laten worden.

Vanuit CRN wordt veel aandacht gevraagd voor de broodnodige continuïteit op alle
terreinen die voor het behoud van vakmanschap van betekenis zijn. CRN wil de totale keten,
die nodig is om het vakmanschap te bevorderen, bijeenhouden en versterken.
Vanuit de volle breedte van het werkveld worden de prioriteiten van CRN bepaald, om die
vervolgens te vertalen naar concrete activiteiten van ROP Noord-Nederland en de Vereniging
Restauratie Noord.
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Samenwerken loont
16 gediplomeerden restauratieopleiding niveau 4 Bouwschool Breda

Op 11 juli 2019 ontvingen 15 vaklieden bij de BouwSchool Breda het diploma Specialist
Restauratie Timmeren en 1 vakman het diploma Specialist Restauratie Metselen uit handen
van Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen.
Een prachtig resultaat! Het is de uitkomst van een uniek samenwerkingsverband. Erik Colijn
(directeur BouwSchool Breda) hierover: ‘Na het wegvallen van de restauratieopleiding op
MBO niveau 3 in 2016 hebben we de bedrijven in de regio gepolst met de vraag: 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
onder meer 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.
Uiteindelijk is het gelukt om 9 bedrijven te motiveren 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. Jammer is dat deze opleiding in Breda in beginsel eenmalig is. Daarom gaan ROPZuid en BouwSchool Breda de mogelijkheden bekijken om tot een meer structureel aanbod
van restauratieopleidingen te komen.

Geslaagden en hun werkgevers zijn trots op het behalen van het diploma
Specialist Restauratie Timmeren / Metselen
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4.

Situatieschets vakmanschapsopleidingen in Nederland

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.
Goede infrastructuur nodig
Er is een goede infrastructuur voor vakmanschap nodig om er voor te kunnen zorgen dat er
een nieuwe aanwas van vaklieden komt. 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 echt 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.
Voor de instandhouding van erfgoed heb je overigens niet alleen hét traditionele
vakmanschap nodig, maar ook kennis en vaardigheden voor het toepassen van nieuwe
technieken bij restauratieopgaven (bijv. CNC machines en 3D printers).
Daarnaast is het van belang om de verbreding ook te zoeken in het verduurzamen van
monumenten. Daardoor kan het beeld van de sector worden verbeterd in de zin dat er ook
oog is voor vernieuwing en er wordt bijgedragen aan de maatschappelijke opgave op het
gebied van energiebesparing.
Stand van zaken restauratieopleidingen Nederland
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 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.
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RIBO
Stichting RIBO / ROP-Oost is in het ontstane gat gesprongen door in samenwerking met het
ROC van Twente de restauratieopleiding ‘Technicus Hout en Restauratie’ (THR; crebo
260001) aan te bieden. Het betreft hier een volwaardige driejarige MBO-restauratieopleiding. Deze bestaat uit 1 dag theorie (ROC van Twente), 3 dagen stage en 1 dag
praktijkinstructie per week (RIBO). Met de opleiding THR willen RIBO en ROC van Twente
leerlingen opleiden die hout-breed inzetbaar zijn. De opleiding is opgezet met lesstof uit de
bouw- en restauratieopleidingen, machinaal houtbewerken en meubel maken. Bijzonder ook
is dat ambacht en innovatie hier worden gecombineerd, waardoor de leerlingen alles in zich
hebben om uit te groeien tot excellente vakmensen. De opleiding THR is momenteel de
enige restauratieopleiding voor timmeren niveau 3 in heel Nederland.

Bouwbedrijf Leenhouts restaureert de voormalige rooms-katholieke Maria Hemelvaartskerk
in Sas van Gent. Het kerkgebouw wordt herbestemd voor multifunctioneel gebruik. ROP
ZuidWest weet in goed overleg met het bouwbedrijf, MBO Scalda en Bouwmensen ZuidWest
hier een mooie leer-werkplek te realiseren.

NCE
Door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) zijn de branche-opleidingen
‘Specialist Timmeren Restauratie’ en ‘Specialist Metselen Restauratie’ opgezet. Het betreft
hier een éénjarige BBL4-opleiding.
Na een start in Leiden (met een actieve ondersteuning van bouw- en restauratiebedrijf Burgy
en ROP ZuidWest) is in het schooljaar 2018-2019 deze branche-opleiding aangeboden bij
BouwSchool Breda. Mede dankzij de inzet en hulp van (Brabantse) restauratiebedrijven en
ROP-Zuid is dit een succesvol project geworden. Zestien leerlingen hebben de brancheopleiding met succes gevolgd. Een kanttekening die hierbij moet worden gemaakt is dat de
leerlingen hier allemaal al werknemers van restauratiebedrijven zijn. Het heeft hier dus niet
geleid tot een grotere instroom in de restauratiesector, maar wel tot een grotere
vakbekwaamheid.
In het schooljaar 2019-2020 zijn vijftien leerlingen gestart met de branche-opleiding
‘Specialist Timmeren Restauratie’ in Goes. Volgend jaar wordt deze opleiding weer in een
andere plaats worden gegeven. Het jammere is dat er zo geen continuering in een regio
komt.
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NCE biedt verder in Amersfoort de MBO-4 opleiding ‘Professional Restauratie’ aan. Deze
branche-opleiding duurt 2 jaar, gedurende 1 dag per week, en leidt op tot een
middenkaderfunctie.
De komende tijd wil NCE het onderwijsaanbod vergroten. Het voornemen is om in februari
2020 de MBO-3 opleiding ‘Restauratie Leidekker& Loodgieter’ aan te bieden. Ook dit is een
2-jarige opleiding. In september 2020 wil NCE in Zutphen beginnen met de MBO 4 opleiding
‘Erfgoed Schilderen’.
Daarnaast is het streven om in het schooljaar 2020-2021 van start te gaan met modulaire
cursussen voor glazenier, inspecteur gebouwd erfgoed, rietdekker en voeger. Deze worden
op één centrale plek in het land gegeven. De vraag hierbij is of NCE jongeren daarmee echt
gaat bereiken. Als ze reeds werkzaam zijn bij een gespecialiseerd bedrijf, dan kan dat.
Bijvoorbeeld als de werkgever ze de mogelijkheid biedt om zich verder te bekwamen. Maar
dat een Limburgse MBO-leerling naar Amersfoort of Zutphen wil gaan, is niet waarschijnlijk.
Gelders Restauratie Centrum
Een gedegen en erkende organisatie is het Gelders Restauratie Centrum (GRC). Verschillende
restauratie-opleidingen op niveau 4 worden door GRC gegeven. Het voornemen is om in het
schooljaar 2020-2021 ook een restauratieopleiding timmeren op niveau 3 te gaan beginnen.
Het betreft de door RIBO / ROP Oost ontwikkelde opleiding. Verder worden door GRC
verschillende cursussen verzorgd, vaak in samenwerking met het Nationaal Restauratie
Centrum (NRC).
Nationaal Restauratie Centrum
Het NRC is een gevestigde naam als cursusinstituut voor de monumentensector. In 2020
worden 26 cursussen aangeboden. Veelal vinden die plaats in Amersfoort, maar ook bij
partners (o.a. GRC) of bij bedrijven aangesloten bij de Vakgroep Restauratie. De doelgroep
van NRC bestaat vooral uit personen die al langer werkzaam zijn in de monumentensector.
Nieuwe instroom… een zorgenkind!
Een groot aantal aanbieders van restauratieopleidingen en cursussen richt zich dus op
personen die al werkzaam zijn in de restauratie- en herbestemmingssector. Op zich is dat
prima. Maar van belang is dat er meer instroom komt in de bouw- en technieksector. Dat is
de vijver die nodig is om in te kunnen vissen… voor instroom van nieuwe vaklieden in spe.
Maar dan moet er ook een restauratie-opleiding op niveau 3 zijn. Alleen RIBO / ROP-Oost
heeft dit tot nu toe opgepakt, en GRC heeft plannen om dit te gaan doen.
Ondertussen worden elders in het land initiatieven genomen om zelf aan de slag te gaan,
omdat het reguliere beroepsonderwijs het laat afweten en NCE geen belangstelling voor hun
regio heeft. Dat doet zich bijvoorbeeld voor in Limburg. Vanuit twee restauratiecentra
(Schaesberg en Steyl) worden mensen daar vaardigheden bijgebracht om te gaan werken in
de bouw- en restauratiesector. Men richt zich niet langer op leerlingen uit het
beroepsonderwijs, maar ook op personen met een afstand tot de arbeidsmarkt incl.
statushouders en zij-instromers. Opleiden doet men daar vooral in de praktijk, op
restauratie- en herbestemmingsprojecten. ROP is ook bij deze ontwikkelingen betrokken. Via
maatwerk wordt getracht een bijdrage te leveren aan het behoud van vakmanschap naar de
toekomst toe.
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5

Kernactiviteiten ROP 2019

In het werkplan van ROP Nederland 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 restauratievakmanschap
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.

Restauratietrainingen, georganiseerd door ROP Oost / RIBO.

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 leerwerkplek; 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 alle ROP-regio’s zijn het afgelopen jaar 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;
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✓ 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.
✓ 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 de provincie Zuid-Holland wordt het creëren van leerling-werkplekken gestimuleerd door
het als criterium op te nemen in de rangschikking bij het toekennen van restauratiesubsidie
voor rijksmonumenten. De samenwerking tussen ROP ZuidWest en de provincie ZuidHolland heeft er in geresulteerd dat meerdere opdrachtgevers en bedrijven zich melden om
jongeren in opleiding ervaring te laten opdoen op restauratieprojecten.
Het aantal bedrijven dat betrokken is of deelneemt aan ROP, alsook het aantal leerwerkplekken en het aantal leerlingen zijn het afgelopen jaar flink gestegen. De ROPrestauratieprojecten zijn heel divers, zowel wat betreft monumentencategorie (bijv. een
kerk, kasteel, landhuis, molen, verdedigingswerk of boerderij) als de omvang van de
restauratiewerkzaamheden. Met name in Limburg zijn heel veel kleine restauratieprojecten,
hetgeen verband houdt met de verplichting van de provincie Limburg dat monumenten die
subsidie ontvangen deel moeten nemen aan het ROP en er een leer-werkplek van moeten
maken voor een leerling of een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat er in
Limburg geen enkele restauratieopleiding op niveau 3 of niveau 4 is, gaat het hier vooral om
kennismakingsstages op restauratieprojecten. Bij ROP Oost/RIBO daarentegen, die zelf
echter een restauratieopleiding heeft, is alles gericht op het doorlopen van een complete
opleiding met een officieel diploma als afsluiting.

B.

Het ontwikkelen van een sterk regionaal netwerk t.b.v. vakmanschapsbevordering

Het koppelen van leerlingen aan ROP-opleidingsplekken kan alleen plaatsvinden als het ROPnetwerk in stand blijft en wordt onderhouden. Dat vraagt om een actief 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 sluiten van
samenwerkingsverbanden – al dan niet in de vorm van convenanten en
intentieovereenkomsten – met restauratiebedrijven, ROC’s en opleidingsbedrijven,
architecten, monumentenbeheerders en monumenteneigenaren;
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✓ het maken van afspraken met overheden om bij subsidieverlening aan
monumenteigenaren voorwaarden op te nemen over het realiseren van ROPleerlingbouwplaatsen;
✓ 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 (in de
ene ROP-regio gebeurt dat d.m.v. een stuurgroep, in de andere door een
scholingscommissie e.d.);
✓ het verder ontwikkelen en uitbouwen van het Praktijkcentrum Restauratie en
Ambacht bij ROP Oost/RIBO;
✓ het tot stand brengen van regionale praktijk- en kenniscentra voor
vakmanschapsbevordering, hetgeen in Limburg op twee plaatsen is gelukt (Steyl en
Schaesberg);
✓ het oprichten van de Coöperatie Restauratie Noord voor de drie Noordelijke
provincies. Daarin werken alle restauratiebedrijven, onderwijsinstellingen en
maatschappelijke organisaties samen die bij restauraties en
vakmanschapsbevordering betrokken zijn.
Door al deze activiteiten is de infrastructuur voor vakmanschapsbevordering versterkt. Een
stevig netwerk is de basis om te komen tot een grotere instroom en doorstroming van
nieuwe vaklieden.
Op verschillende niveaus zijn er als het ware ‘bouwteams’ geformeerd, die doelgericht
samen optrekken om het vakmanschap te bevorderen en om leren-in-de-praktijk mogelijk te
maken (i.c. de beste leerschool) met uiteindelijk als doel om de instroom van nieuwe, goed
opgeleide vaklieden te vergroten. De invulling daarvan gebeurt op regionaal niveau met ROP
als verbinder en stimulator.

Omdat de restauratiebranche de laatste tijd veel vakmensen heeft verloren, heeft ROP NoordNederland in samenwerking met ROC Friese Poort, Vereniging Restauratie Noord en EPIkenniscentrum workshops georganiseerd om het restauratievak onder de aandacht te brengen en de
kennis en kunde op het gebied van restaureren te verhogen. Juist vanwege de aardbevingsschade is
er namelijk een grote restauratiebehoefte.
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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.
Behalve op leerlingen uit het reguliere beroepsonderwijs, richt ROP zich ook op zij-intreders
en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt incl. statushouders. Met name ROP Zuid
ontwikkelt activiteiten voor deze laatste doelgroep.
ROP richt zich ook steeds meer op leerlingen van basisscholen. Deze staan namelijk voor een
belangrijk keuzemoment: beroepsonderwijs of voorgezet (hoger) onderwijs. Veel leerlingen
hebben op zich meer capaciteiten voor het beroepsonderwijs, maar maatschappelijk gezien
is er een trend (ook bij de ouders) om vooral te kiezen voor theoretisch onderwijs. ROP
ZuidWest heeft in 2019 de scope van ROP-activiteiten verbreed door leerlingen van
basisscholen mee te nemen naar restauratieprojecten en ze daar te laten zien hoe mooi het
restauratievak is.

Op 16 en 17 oktober hebben leerlingen van twee basisscholen uit de gemeente Goeree-Overflakkee
het ROP-restauratieproject Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat bezocht. Na eerst een gastles in de
klas door de ROP-coördinator werden de kinderen met een huifkar naar het restauratieproject
vervoerd. Daar werden ze verwelkomd door wethouder Daan Markwat. Vervolgens zijn de kinderen
onder begeleiding van de leermeesters zelf aan de slag gegaan met metselen, steiger(tje) bouwen,
opperen en het bewerken van natuursteen. Na afloop heeft iedereen een ROP-certificaat gekregen.
Een topdag voor de leerlingen… en prachtige promotie voor het restauratievakgebied.
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Een greep uit de vele ROP-activiteiten, gericht op het vergroten van de belangstelling en
waardering voor het restauratievakmanschap / promotie van vakmanschapsopleidingen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

voorlichting op tientallen (V)MBO’s;
lesprojecten voor leerlingen van basisscholen op restauratiewerken;
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;
deelname aan festivals en evenementen voor monumenteneigenaren;
deelname aan Open Monumentendag;
organisatie van een restauratiefair door ROP Oost / RIBO;
deelname aan beroepenwedstrijden, waaronder Skills Restauratie in de RAI te
Amsterdam;
voorlichting aan overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties;
voorlichting aan (restauratie)bedrijven en architecten;
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 in
samenwerking met de provincie Zuid-Holland;
organisatie van workshops en gastlessen;
organisatie van excursies;
organisatie van bootcamps om restauratie en vakmanschap te promoten;
publicitaire activiteiten, zoals krantenberichten;
inzet website en social media (o.a. facebook, twitter);
het opstellen door een PR- en wervingsplan door ROP-Zuid.

Voorlichtingstand van ROP Noord-Nederland samen met Vereniging Restauratie Noord
en Stichting Certificering Restauratie.
19

Een bijzonder ROP-project is de restauratie van de Domtoren in Utrecht. Dit topmonument
zal zo’n vijf jaar in de steigers staan. Behalve een leer-werkplek, is het een prachtige plek om
aan het publiek te laten zien wat restauratie inhoudt en hoe dat wordt uitgevoerd. Dat
wordt gedaan door regelmatig onder leiding van een bekwame gids rondleidingen te
organiseren. Verder wordt de restauratie benut als educatieproject voor diverse scholen in
de regio. Van basisschool, (V)MBO, Gymnasium tot universitair onderwijs. Restauratiebedrijf
Nico de Bont, die de restauratie van de Domtoren uitvoert, heeft een prachtige (digitale)
presentatie gemaakt over vakmanschap en ambachtelijk werk in de restauratie met daaraan
gekoppeld een promotie voor het beroep van restauratievak.
Een ander bijzonder project is de herbouw van een klokkenstoel in Geertruidenberg. De
gemeente wil het vakmanschap bevorderen en promoten. Dat wordt niet alleen met de
mond beleden, maar wordt daadwerkelijk in de praktijk gebracht. ROP Zuid heeft in de
gemeente een belangrijke partner en promotor van vakmanschap gevonden. Meerdere
kleinschalige erfgoedprojecten heeft de gemeente Geertruidenberg inmiddels gefinancierd,
van het maken van affuiten van historisch kanonnen, de restauratie van een monumentale
schuur tot nu de herbouw van een historische klokkenstoel. 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.
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’, door alle ROP-regio’s wordt hier concreet inhoud aan gegeven.
Omdat de instroom van nieuwe leerlingen voor het VMBO in de noordelijke provincies
verder achteruit was gegaan, zijn ROP Noord-Nederland en opleidingsbedrijven een
inhaalprogramma gestart, gericht op leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen. Met
name werden de richtingen ‘Bouwen’, ‘Wonen’ en ‘Interieur’ onder de aandacht gebracht.
Dit is als het ware een kweekvijver voor de vervolgopleiding MBO Techniek, die weer kan
leiden tot een oriëntatie op het restauratievakgebied. Daartoe is het programma ‘verbouwtimmeren’. Een volgende stap is dan weer de module ‘Basis Restauratie Timmeren’.
Weliswaar een heel getrapte aanpak, maar daarmee wordt toch een bijdrage geleverd aan
de instroom van nieuwe vaklieden in het restauratievakgebied.
Ook Bouwend Nederland is zich bewust van de zorgelijke situatie van het beroepsonderwijs
voor de bouw- en technieksector. 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.

20

Restauratiefair ROP Oost / RIBO

Op 30 juni 2019 vond de vijfde editie plaats van de Restauratiefair. Een uniek evenement
om vakmanschap, ambachten en smaakvol erfgoed onder de aandacht van een breed
publiek te brengen. Het doel was onder andere om ambacht en innovatie op een positieve
wijze in de schijnwerpers te plaatsen en jongeren te interesseren voor traditioneel
vakmanschap. De beste manier om dat te doen is om jongeren in de praktijk kennis te laten
maken met vaklieden en hun vakmanschap.
Circa 40 ambachtslieden lieten zien wat er bij komt kijken om restauratiewerk uit te voeren.
Voegers, stukadoors, schilders, rietdekkers, leidekkers, een smid, meubelmakers etc.
toonden hun vakmanschap. Daarnaast waren twintig organisaties aanwezig waar bezoekers
informatie en advies konden verkrijgen over zeer uiteenlopende restauratieaspecten en was
het depot met historische bouwmaterialen geopend.
Tijdens de Restauratiefair werden bezoekers behalve over ambachten, restauratieopleidingen ook geïnformeerd over herbestemming, transformatiemogelijkheden, circulair
bouwen en duurzame monumentenzorg.
Ook studenten van het ROC van Twente, CIBAP en het HMC Amsterdam namen deel aan de
fair en toonden hun passie voor houtbewerken, meubel maken en restauratieschilderen.
Twee studenten (bloemschikken en meubels maken), die in augustus deel gingen nemen
aan de World Skills in Kazan Rusland, gebruikten deze dag als trainingsdag.
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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.
Omdat de restauratieopleidingen op niveau 3 in heel Nederland in augustus 2016 is komen
te vervallen, is het zaak om te proberen in ieder geval nog een basisopleiding voor
restauratie overeind te houden. Daartoe dient de keuzemodule “Basis Restauratie Timmeren
/ Metselen”. Dit is een keuzevak bij de allround niveau 3 opleiding. ROP heeft dit het
afgelopen jaar sterk gepromoot bij ROC’s. Met succes, alleen binnen ROP Zuid kreeg men
– met BouwSchool Breda als uitzondering – de handen hier niet voor op elkaar.
In totaal hebben in het afgelopen jaar 105 leerlingen die de keuzemodule “Basis Restauratie
Timmeren’ gevolgd en 3 de keuzemodule “Basis Restauratie Metselen’.
ROP ZuidWest heeft in Zeeland een eigen wijze van promotie van de keuzemodule ‘Basis
Restauratie Timmeren/Metselen’ ontwikkelt. Leerlingen die een algemene timmer- of
metselopleiding doorlopen en hun praktijkopleiding op een Restauratie Opleidingsproject
(ROP) volgen krijgen gratis de keuzemodule aangeboden. Deze module omvat de digitale
lesstof, het theorietentamen, een praktijkhandboek en het praktijktentamen. Leerlingen die
het diploma ‘Basis Restauratie Timmeren of Metselen’ niveau 3 hebben behaald ontvangen
van ROP ZuidWest het boek ‘Bouwkundige termen’ van E.J. Haslinghuis. De aanpak van ROP
ZuidWest is succesvol gebleken: 19 leerlingen behaalden hun MBO-4 certificaat voor de
module restauratie.

Zeeuwse MBO-4 leerlingen met hun certificaat.

ROP ZuidWest heeft nog meer eigen, aansprekende activiteiten ontwikkeld. In
samenwerking met Scalda Vlissingen hebben 17 BOL 4 leerlingen de module ‘Oriëntatie
Restauratie’ gevolgd. Dit is een samenwerkingsproject, waarbij leerlingen een monument in
hun omgeving adopteren. Onderdeel van het leerproject is een onderzoek naar de
ouderdom, de bouwstijl, de oorspronkelijke functie van het monument. Ook worden latere
22

wijzigingen aan het monument in beeld gebracht. Dat doen ze onder andere aan de hand
van archiefonderzoek. Natuurlijk is een bezichtiging van het monument onder leiding van
een restauratiedeskundige ook onderdeel van het project. Zeventien leerlingen hebben aan
dit project deelgenomen én afgerond.
Daarnaast heeft ROP Zuidwest het project ‘Masterclasses’ en het project ‘In company’
ontwikkeld. Dit laatste in de kadertekst nader toegelicht.
In andere ROP-regio’s worden weer andere accenten gelegd. Zo is er in ROP Zuid in het
bijzonder aandacht voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking
met Ambachtsschool Nieuwe Steyl (een privé-initiatief) en Vos Opleidingen is een
opleidingstraject voor statushouders ontwikkeld. De geslaagden krijgen een eigen certificaat.
Het bijzondere is dat alle statushouders meteen werk hebben gevonden.

Statushouders uit Limburg, die een interne opleiding als schilder of stukadoor hebben gevolgd.

Vanwege de aardbevingsproblematiek en het gegeven dat er vele monumentale en
karakteristieke panden hersteld moeten worden, is door EPI-Kenniscentrum in
samenwerking met ROP Noord-Nederland, ROC Friese Poort en Vereniging Restauratie
Noord een bijscholingsreeks van zes cursussen opgezet. De doelgroep zijn bouwvakkers en
vakmensen die al in de sector werken, maar voor wie aanvullende kennis nodig is om de
aardbevingsschade aan monumentale panden op een goede manier te kunnen herstellen.
Het is hierbij nadrukkelijk de insteek om kennis te delen en van elkaar te leren. Uiteindelijk
leidt dit ertoe dat het vakmanschap op peil blijft en wordt verbreed.
Bijzondere vermelding verdient de restauratie-opleiding ‘Technicus Hout en restauratie’. Dit
is de enige restauratie-opleiding niveau 3 in Nederland en is een eigen initiatief van ROP
Oost / RIBO in samenwerking met het ROC van Twente. Het is een groot succes. In 2019
waren er 66 leerlingen, waarvan 10 een diploma hebben behaald.
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Daarnaast verzorgt ROP Oost / RIBO ook restauratietrainingen. In 2020 waren er 13
trainingen, waar 125 professionals in de restauratie aan deelnamen.
Samengevat hebben de ROP-regio’s het afgelopen jaar zich zeer ingespannen om:
✓ de belangstelling voor het restauratievakgebied op te wekken en te vergroten door
het organiseren van cursussen en bootcamps;
✓ het ontwikkelen van masterclasses en eigen modules e.d.;
✓ het verzorgen van restauratietrainingen en bijscholingen voor bouwvakkers en
vaklieden die al in de bouwsector werkzaam zijn (ROP Oost en ROP NoordNederland);
✓ het verzorgen van docentendagen voor leermeesters;
✓ de keuzemodule niveau 3 “Basis Restauratie Timmeren / Metselen” actief bij ROC’s
te promoten;
✓ de opleiding “Technicus Hout en Restauratie” uit te bouwen en verder uit te ‘rollen’
over het land. Inmiddels zijn er contacten gelegd met ROC Friese Poort in Drachten,
Gelders Restauratiecentrum en ROC De Leijgraaf in Veghel;
✓ het promoten van de branche-opleiding ‘Specialist Restauratie’ niveau 4 (ROP
MiddenWest, ROP ZuidWest, ROP Zuid).
Voorts is er veel voorlichting gegeven, informatie verstrekt, zijn leerlingen in een persoonlijk
gesprek gestimuleerd en gemotiveerd etc. etc. ….. met prima resultaten tot gevolg. In het
volgende hoofdstuk wordt dit verder uitgewerkt.

16 leerlingen namen deel aan de keuzemodule ‘Basis Restauratie Timmeren’ en
ontvingen van ROP MiddenWest een ROP-certificaat.
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ROP ZuidWest biedt
‘in company’-opleiding voor bouwbedrijven aan

ROP ZuidWest heeft geconstateerd dat er steeds meer spelers zich oriënteren op de
restauratie- en herbestemmingsmarkt. Dan gaat het ook om bouwbedrijven, waarvan het
personeel (nog) niet voor alle voorkomende werkzaamheden veel restauratie-ervaring heeft.
Een van die bedrijven is Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland. Door ROP ZuidWest is een
speciaal opleidingsprogramma voor dit bedrijf opgezet.
Na een algemene voorlichting konden de medewerkers zich opgeven voor eendaagse
praktijkcursussen die betrekking hebben op de restauratie, waar onder ‘herstellen van
voegwerk’ en ‘stut- en stempelwerkzaamheden’. Ook konden ze zich opgeven voor de
vierdaagse cursus ‘MBO-3 restauratietimmeren’. Voor deze cursus moesten de medewerkers
weer de schoolbanken in en kregen ze huiswerk. Na drie lesdagen, uitgesmeerd over 2
maanden, moesten ze een theorie-examen maken, om een aantal weken later een
praktijkexamen te doen. Dit praktijkexamen bestond voornamelijk uit het maken van een
gedeelte van een spant, dat met oude verbindingen in elkaar gezet moest worden gezet.
Vijftien medewerkers zijn voor de vierdaagse cursus geslaagd. Behalve mooi voor de
medewerkers, is het ook goed voor het bedrijf dat nu kan beschikken over personeel dat
beter gekwalificeerd is om restauratieklussen op een goede manier te klaren.

15 medewerkers van Bouwbedrijf Boogert hebben met succes de vierdaagse cursus ‘MBO-3
restauratie-timmeren’ gevolgd.
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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 meer voordelen, met name het
verhoogt de aantrekkelijkheid van werken in de restauratie- en herbestemmingssector.
Maar óók zijn innovatie en productvernieuwing belangrijk om het imago van de bouwsector
(saai, eentonig en voorspelbaar werk) te verbeteren en zo de aantrekkelijkheid te vergroten.
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 hoe materialen circulair verwerkt kunnen worden. Op
de foto een ontwerp van SLOTLAB voor een van de torens.

Maar het gaat verder. In relatie tot de energie-opgave en het aardbevingsdossier in
Groningen is innovatie een steeds belangrijker aandachtsgebied. ROP Noord-Nederland
neemt in dit kader deel aan de begeleidingscommissie die een verkenning in de provincie
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Groningen uitvoert naar vakmanschap en innovatie met speciale aandacht voor de
aardbevingsproblematiek. Het onderzoek wordt uitgevoerd, met steun van het ministerie
van OCW en de provincie Groningen, door de Hanzehogeschool.
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.
Innovatie hoort in de opleidingen thuis
Het werken met en toepassen van CNC-machines is binnen de opleiding ‘Technicus Hout en
restauratie’ (THR) inmiddels als een vast onderdeel opgenomen. Studenten krijgen 3D
tekenen en werken met CNC, maar leren vooral dat het gebruik van nieuwe technieken en
producten onmisbaar gaat worden bij de restauratie. Het samenbrengen van oude en
nieuwe technieken in de opleiding THR geeft een impuls aan het behoud van ambachtelijke
vakkennis, maar ook aan de toepassing van innovatieve technieken binnen de
restauratiewereld.
In navolging van ROP Oost / RIBO is een aantal gerenommeerde restauratiebedrijven ook
overgegaan tot de aanschaf en het werken met een CNC-machine. Zij zijn zich ervan bewust
geworden dat innovaties nodig zijn om concurrerend te kunnen blijven werken. In de
restauratiesector komt dus steeds meer aandacht voor de toepassing van hightech
materialen en technieken. Stilstaan is achteruitgang en dat geldt ook in de
restauratiebranche.

Werkstukken, gemaakt met behulp van een CNC-machine bij ROP Oost / RIBO.
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ROP MiddenWest: innovatie en duurzaam bouwen
wordt steeds belangrijker in de restauratie

Bouwbedrijf Derksen & Singerling heeft het rijksmonument Mient 27 in Alkmaar
gerestaureerd en verbouwd tot twee appartementen. Hoewel het pand heel oud is, het gaat
terug tot de late 15e eeuw, wordt binnen dit project gewerkt met de modernste
bouwmethoden. Zo is het pand in BIM (3D digitaal) getekend. Verder wordt zo veel mogelijk
gebouwd volgens de principes van de ‘circulaire economie’. Dat betekent dat zo veel
mogelijk hergebruikte materialen worden toegepast. Daarnaast wordt het pand zo optimaal
mogelijk thermisch geïsoleerd (met vlas), gaan de gebruikers zelf stroom opwekken, en zal
het pand worden verwarmd met warmte uit de buitenlucht.

Restauratie Mient 27 in Alkmaar.

Als eis hadden de opdrachtgevers gesteld: alle technische installaties dienen onzichtbaar te
worden weggewerkt. De centrale wtw’s (warmte terugwin installatie) werden in de
achtergevels aangebracht, zonder dat hiervoor opzichtige kanalen voor het leidingstelsel
moesten worden gemaakt. Omdat de wanden en vloeren van het pand al behoorlijk scheef
zijn, kon dit op een slimme manier worden gerealiseerd.
Die omstandigheden, in combinatie met de kleine ruimtes, maakte het werk uitdagend en
buitengewoon leerzaam. Tijdens de restauratiewerkzaamheden zijn door ROP MiddenWest
diverse werkbezoeken georganiseerd. Vele relaties waren er erg geinteresseerd in het
project. In januari 2020 zijn de twee appartementen in gebruik genomen.
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6.

Resultaten ROP in 2019
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