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1.

Voorwoord

De titel van het werkplan van ROP NL voor 2021 ‘Aan het werk’ was niet zo maar gekozen.
Na een jaar vol Corona-perikelen wilden we allemaal maar al te graag weer ‘Aan het werk’.
Terug naar het oude normaal. Dat pakte toch anders uit. Het afgelopen jaar hield COVID-19
ons opnieuw in zijn greep. Met name de theoretische kennisoverdracht binnen de
restauratieopleidingen heeft in 2021 veel nadelen van COVID-19 ondervonden. Dat uitte zich
in een hoog ziekteverzuim en veel lessen die niet zijn doorgegaan. Ook moesten er veel
excursies worden afgezegd. Verder gingen grote evenementen, zoals de restauratiebeurs
‘Monument 2021’, niet door.
In de bouw- en restauratiesector werd ondanks de Corona-epidemie echter wel volop
doorgewerkt. Er was/is heel veel werk. Zelfs zo veel dat heel veel projecten niet in de
steigers kwamen, terwijl er wel een grote vraag is. Het tekort aan vaklieden laat zich voelen.
De instroom van nieuwe leerlingen blijft helaas ver achter bij de behoefte aan nieuw
personeel. ROP speelt hierop in door de bouw- en technieksector zo vroeg mogelijk onder de
aandacht van jongeren te brengen. Het is belangrijk dat als jongeren een keuze moeten
maken, bijvoorbeeld leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, er goede informatie
wordt verstrekt over het toekomstperspectief van werken in de bouw- en restauratiesector.
Daar schort het nu zeer aan. Willen wij in Nederland naar de toekomst toe beschikken over
gekwalificeerde vaklieden, dan moet er fundamenteel een en ander veranderen.
Binnen de restauratiesector ontbreekt een volwaardige restauratieopleiding op niveau 3.
Dat is de cruciale schakel in de opleidingsketen. Het wijzigen van de opleidings- c.q.
kwalificatiestructuur binnen het middelbaar beroepsonderwijs in 2016, waarvoor ROP
indertijd uitvoerig heeft gewaarschuwd, is een kapitale fout gebleken. ROP is echter niet bij
de pakken gaan neerzitten en is ‘Aan het werk’ gegaan.
RIBO / ROP-Oost heeft in samenwerking met het ROC van Twente een eigen restauratieopleiding op niveau 3 ontwikkeld: de opleiding ‘Technicus Hout en Restauratie’ (THR) . Dit is
een groot succes. Inmiddels wordt de THR-opleiding ook aangeboden door het Gelders
Restauratiecentrum en – via ROP-MidWest en Bouwmensen Amsterdam – ook in NoordHolland. In Groningen is ROP-Noord Nederland actief om de THR-opleiding ook daar
van de grond te krijgen.
Elders in het land laat ROP eveneens van zich horen. In Schaesberg in Zuid-Limburg is door
Landgoed Slot Schaesberg, een partner van ROP-Zuid, een ambachtendorp gestart. Dit
omdat de reguliere opleidingsstructuur tekortschiet. ROP-ZuidWest timmert aan de weg met
masterclasses als variant op (het ontbreken van) restauratieopleidingen.
Al met al heeft ROP de resultaatdoelstellingen voor 2021 goeddeels weten te behalen. Dat
was mogelijk door het benutten van het opgebouwde netwerk, een pro-actieve houding en
de nodige creativiteit. ROP werkt! Dat hebben we in het verleden laat zien, in het afgelopen
jaar ten tijde van moeilijke omstandigheden, en zullen we de komende tijd laten zien.

Harrie Maas
Bestuurlijk secretaris Stichting ROP NEDERLAND
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2.

Doelstellingen 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 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 goede 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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Structuur
ROP Nederland is een stichting, waarin de vijf regionale ROP’s zijn vertegenwoordigd. Die vijf
ROP-regio’s zijn:
- ROP-Noord Nederland: Groningen, Fryslân en Drenthe
- ROP-Oost / RIBO: Overijssel en Flevoland
- ROP-Mid 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 maakt deel uit van
Stichting RIBO (Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel). ROP-Noord
Nederland, ROP-MidWest 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 (GRC). 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. Daarnaast is het GRC in navolging van
ROP Oost/RIBO gestart met de door RIBO en ROC van Twente ontwikkelde opleiding
Technicus Hout en Restauratie. ROP is dus in het hele land actief!

Project ROP-Oost, Oost Erve Beernink.

Position Paper ROP
Door ROP is een position paper opgesteld, waarin de specifieke positie van ROP nader wordt
beschreven. Regionale kracht en maatwerk, daarin onderscheidt ROP zich. Daarnaast vervult
ROP een unieke schakel- en makelfunctie.
In de afgelopen jaren hebben de regio’s een sterk regionaal netwerk gebouwd. Ze werken
nauw samen met Bouwmensen, restauratieaannemers, ROC’s, opleidingsbedrijven, lokale en
provinciale overheden etc. Met dit netwerk worden er afspraken gemaakt over o.a. de ROPrestauratieprojecten, het aantal leerlingen dat geplaatst kan worden en de promotie van het
ambacht. Dat is de kracht van ROP!
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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
activiteiten tegenaan lopen, eveneens worden landelijke ontwikkelingen en knelpunten
besproken. Doel van dit overleg is het verder uitwisselen van kennis, ervaringen en ideeën.
Bestuur Stichting ROP NL
Door het ministerie van OCW is aangegeven dat men in plaats van vijf subsidieaanvragen van
de vijf ROP-regio’s één subsidieaanvraag voor de hele 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.
Bestuur Stichting ROP NL
Het bestuur van Stichting ROP NL wordt momenteel gevormd door:
- Michel van Erkelens (ROP-MidWest), voorzitter
- Wim Raaphorst (ROP-Zuid), secretaris
- Ab Meijerman (ROP-Noord Nederland), penningmeester
- Jan Bron (ROP-Oost), bestuurslid
- Ben de Vries (ROP-ZuidWest), bestuurslid.
Harrie Maas is bestuurlijk secretaris van ROP NL.

Voorlichtingsstand ROP-Noord Nederland samen met VRN en SCR.
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3.

Huidige opleidingsstructuur binnen de restauratiesector schiet tekort

Het doel, zorgen dat er voldoende aanwas van nieuwe vaklieden is, zal met de huidige
opleidingsstructuur en onderwaardering van het vakmanschap niet worden gehaald. Dat
geldt voor het totale spectrum van vaklieden. Er is daarom een herbezinning nodig.
Inmiddels wordt dat ook door het ministerie van OCW onderkend. In 2021 zijn door
Opleidingsstructuur ontoereikend
Er is in Nederland maar één volwaardige restauratie-opleiding voor timmeren op MBO 3,
namelijk de THR-opleiding. Die is nota bene op eigen initiatief ontwikkeld door RIBO / ROPOost in samenwerking met het ROC van Twente. De THR-opleiding is in 2016 als eerste crossover opleiding in Nederland van start gegaan. Het betrof een experiment van 5 jaar. Op het
einde van 2021 is de opleiding geëvalueerd op initiatief van de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Zowel de bouw en gespecialiseerde aannemerij als de
bedrijfstak hout en meubel hebben de cross-over als positief beoordeeld en vinden dat de
opleiding goed aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Algehele conclusie was dat THR
als volwaardige opleiding kan worden voortgezet. Dit is een belangrijk uitgangspunt om voor
heel Nederland weer een goede restauratieopleiding op niveau 3 aan te bieden! Inmiddels
wordt de THR-opleiding in meer regio’s omarmd.
Maar er moet meer gebeuren, alsook dienen er andere wegen te worden bewandeld. Het
aanbieden van branche-opleidingen biedt absoluut onvoldoende soelaas ten opzichte van de
maatschappelijke opgave waar we voor staan, namelijk meer instroom van nieuwe mensen
in de bouw- en restauratiesector. De branche-opleidingen worden vooral gevolgd door
personen die al in de bouw- of restauratiesector werkzaam zijn. Dat is zeker waardevol uit
oogpunt van kennisverdieping, maar eigenlijk is vooral behoefte aan het versterken van de
basis. Er is als het ware een kweekvijver nodig, die kan zorgen voor toevoer. Het gaat dan
met name om een volwaardige restauratie-opleiding op MBO 3. Dit is feitelijk het meest
cruciale onderdeel in het traject om te komen tot een grotere aanwas van nieuwe vaklieden
in de restauratiesector. Waar het bij de opleiding op MBO 2 en 3 gaat om oriëntatie en bij
MBO 4 om een verdere diepgang in het restauratievakgebied, is restauratie MBO 3 de
opleidingsfase waarin leerlingen de restauratiebeginselen zich eigen maken. Wat heb je nu
te bieden aan leerlingen die te kennen geven na de oriëntatiefase verder te willen gaan in
het restauratievakgebied? Ja….. ze kunnen nu terecht bij RIBO / ROP-Oost, maar een jongen
of meid van 16 jaar uit Limburg gaat echt niet naar Hengelo. Verder is het nodig dat het
aantal opleidingsdisciplines wordt uitgebreid. Behalve een restauratie-opleiding op MBO 3
voor timmeren, is die ook nodig voor metselen etc.
ROP heeft het afgelopen jaar binnen verschillende gremia gewezen op deze tekortkomingen
binnen de huidige opleidingsstructuur. Ondertussen is gestaag doorgewerkt en is
geprobeerd de THR-opleiding verder uit te rollen naar andere regio’s. Daarbij zijn zeker
successen geboekt. Na het Gelders Restauratiecentrum is het ROP-MidWest in samenwerking met Bouwmensen Amsterdam gelukt om in de regio Amsterdam een THR-opleiding
van de grond te krijgen. De afspraken daarover zijn gemaakt; de effectuering zal in het
schooljaar 2022-2023 plaatsvinden. In Groningen heeft ROP-Noord Nederland initiatief
genomen om daar ook de THR-opleiding ook daar van de grond te krijgen. Daarop is positief
gereageerd.
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Het restauratieonderwijs op sterven na dood, of reanimatie?
Het restauratie-onderwijs kent veel zwakke punten:
• het opleidingsaanbod is erg divers en versnipperd, maar een volwaardige restauratie
opleiding op MBO 3 is er – behoudens de THR-opleiding – niet.
Wat betreft die veelheid aan opleidingsaanbieders:
o er zijn binnen de MBO-structuur enkele allround opleidingen met een
restauratiecomponent, maar allemaal net weer anders;
o er zijn verschillende keuzedelen gericht op restauratie die binnen de MBOstructuur gevolgd kunnen worden, maar er zijn er ook die daarbuiten vallen;
o buiten het MBO zijn er ook nog eens verschillende branche-opleidingen
(cursussen, bijscholingstrajecten alsook bedrijfsopleidingen met soms een
meester-gezel-constructie).
• er zijn heel veel spelers. Op zich is dat niet erg. Maar het zou wel goed zijn als hier
wat meer afbakening in komt. Bijvoorbeeld in onderscheid tussen landelijke en
regionale actoren. We merken nu dat er landelijke spelers zijn die hun tentakels naar
de regio willen uitstrekken, maar daar onvoldoende zijn geworteld.
• tussen de verschillende opleidingsaanbieders is weinig afstemming, en soms zelfs
concurrentie;
• op de meeste MBO’s wordt weinig aandacht besteed aan restauratieberoepen, met
name omdat deze sector voor hen niet echt interessant is. Het is voor hen een te
kleine markt om daarvoor activiteiten te ontwikkelen;
• restauratie-opleidingen worden binnen ROC’s vaak niet/amper gepromoot. Voor
jongeren zijn restauratieberoepen veelal onzichtbaar. En dan geldt opnieuw het
gezegde: onbekend maakt onbemind,
• het bovenstaande leidt tot een neerwaartse spiraal met als gevolg dat opleidingen
nog meer uitdunnen en kleiner worden en dat daardoor kosten per leerling nog
hoger worden;
• De basiskennis van de leerlingen MBO 2 en 3 is bepekt. Ten gevolge van COVID-19 is
die nog meer onder druk gekomen.
• het aantal docenten met voldoende kennis van en praktijkervaring met het
restauratievakgebied neemt zienderogen af. Gevolgen:
o bestaande keuzedelen voor de restauratie worden vaak niet meer
aangeboden;
o het verdwijnen van vakkennis en -kunde incl. de kennisoverdracht.

Urbanuskerk in Amstelveen, ROP-Midwest.
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De vraag is: welke kant gaan we op? Als er zo verder wordt gegaan, is duidelijk wat het
antwoord is. Dan blijft de restauratieopleiding sterk onder druk staan en kan nog minder
worden voldaan aan de vervangingsvraag binnen de restauratiesector. En ja, sommige gaten
zullen tijdelijk wel worden gedicht en in sommige regio’s blijft het restauratieonderwijs
dankzij de inzet van een aantal bevlogen personen redelijk op niveau. Maar er is behoefte
aan zo veel meer…
Vanaf 2016 is het beeld van het restauratieonderwijs dramatisch verslechterd. Verschillende
restauratieopleidingen zijn inmiddels helemaal uit de MBO-structuur verdwenen, zoals de
leidekkersopleidingen, de opleiding voor restauratiestukadoors en de restauratievoegopleiding. Branche-opleidingen zijn hiervoor in de plaats gekomen. Daar is het niet beter van
geworden, al is het alleen maar om reden van de continuïteit van de opleiding. Het is
namelijk niet vanzelfsprekend dat brancheopleidingen, zoals we zien bij NCE, elk jaar
aangeboden (blijven) worden. Op deze manier bouw je geen sterke structuur op.
Op de vraag ‘welke kant op?’, ziet ROP nog steeds kansen. Onderstaand – in de lijn van onze
Position Paper – een aantal ideeën en suggesties onzerzijds:
1e
De organisatie van het restauratieonderwijs in al zijn facetten versterken, met
duidelijke afspraken wie wat doet. ROP heeft eerder al aangegeven verder te willen
werken aan de uitbouw van het restauratieonderwijs op niveau 3 (THR, en later ook
metselen).
e
2
Er zijn meerdere routes om de instroom en doorstroming van restauratievaklieden te
vergroten. En we hebben ze allemaal nodig.
Voor het restauratieonderwijs op niveau 3 binnen het MBO is een regionale
benadering, zo mogelijk gekoppeld aan een regionaal praktijkcentrum, wenselijk.
e
3
Voor de instroom van nieuwe vaklieden in de restauratiesector zijn niet alleen
leerlingen binnen het reguliere beroepsonderwijs de doelgroep, maar ook zijinstromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt incl. statushouders.
e
4
De reputatie van de bouw- en restauratiesector verbeteren door middel van een
actief stimuleringsbeleid (zie hieronder).
e
5
Samenwerking tussen de verschillende stakeholders bevorderen via een bottum-up
benadering, met coördinatie van bovenaf.
6e
Een makel- en schakelorganisatie op regionaal niveau, zoals door ROP nu wordt
gedaan.
Reputatie verbeteren
Vakmanschap wordt in onze samenleving ondergewaardeerd. Daaraan liggen meerdere
redenen aan ten grondslag, waaronder:
• ambachten en vakmanschap staan onder druk door de industrialisering en
internationalisering van de markt met als resultaat massaproductie, waarbij alles zo
goedkoop mogelijk moet worden geproduceerd. Dit heeft een nadelig effect gehad
op de ontwikkeling en waardering van ambachten en vakmanschap.
• de ambachtscultuur in Nederland is niet vitaal en dynamisch. Er is tot nu toe
bijvoorbeeld onvoldoende ingespeeld op productinnovatie en de kansen die er zijn
om oude productietechnieken te benutten voor het ontwikkelen van nieuwe
producten.
• ambacht en vakmanschap nemen – mede vanwege de hiervoor genoemde redenen –
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geen prominente plaats op de arbeidsmarkt in. Werken in de ambachts- en
restauratiesector geeft – in tegenstelling tot andere landen – weinig status.
• de beeldvorming van ‘werken met je handen’ is negatief, ook bij veel ouders.
Dit alles heeft een negatief effect op de instroom van leerlingen in het restauratievakgebied.
Voor de instandhouding van erfgoed is 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. ROP heeft het afgelopen jaar zich volop ingezet om de
infrastructuur voor restauratie-vakmanschap te bevorderen. Daartoe hoort ook het
realiseren van leer-werkplekken in de restauratie. We hebben ons hierbij gericht op zowel
leerlingen uit het beroepsonderwijs, zij-instromers als personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Voor sommigen was het een eerste kennismaking, voor anderen was het
nadere verdieping. Dat is ook precies wat nodig is, namelijk een compleet aanbod van leerwerkplekken op verschillend niveau. Er is als het ware een complete keten nodig. Als er een
schakel ontbreekt, wordt het geheel ernstig verzwakt.

ROP-Oost, werkplaats Praktijkcentrum Restauratie & Ambacht.
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4.

Samenwerking

Er zijn vele partijen betrokken bij restauratie-opleidingen, de instroom van nieuwe leerlingen
en vakmanschapsbevordering. Hierbij is een onderscheid te maken tussen organisaties die
op landelijk niveau werkzaam zijn en regionale partijen. Soms is er een overlap.
De veelheid aan partijen en belangen maakt het niet altijd even gemakkelijk om het doel
goed voor ogen te blijven houden. In ieder geval is duidelijk dat samenwerking écht moet
om daadwerkelijk resultaten te kunnen behalen. ROC’s, opleidingsorganisaties, restauratiebedrijven, brancheorganisaties, monumenteigenaren, overheden, ROP….. tezamen vormen
ze een keten. We hebben elkaar allemaal nodig om het restauratieonderwijs te versterken
en om een grote instroom van nieuwe leerlingen te bewerkstelligen. Die keten is zo sterk als
de zwakste schakel. De verschillende radertjes moeten wel allemaal blijven draaien. Er is –
om in bouwtermen te spreken - een hecht bouwteam nodig dat de schouders eronder zet en
elkaar weet te verstaan.
En..… waar het natuurlijk allemaal natuurlijk om draait: de leerlingen zelf! Zij zijn degenen
die – met hun kennis, vaardigheden en praktijkervaring – ons erfgoed in de toekomst
moeten bewaren en in standhouden.
ROP-visie
We streven naar een regionale aanpak in het opleiden van restauratievaklieden en mogelijk
een uitrol van de opleiding THR en het PRA in meerdere regio’s. Zo kan een sterk regionaal
netwerk als basis voor vakmanschapsbevordering, restauratie en innovatie ontstaan.
ROP hecht veel waarde aan samenwerking. Vakmanschapsbevordering vraagt bij uitstek om
samen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise, op te trekken. Samenwerking is in onze ogen dan ook een must. Wij denken dat er op dit gebied nog heel wat te
winnen is. Het zou goed zijn als hier van bovenaf i.c. van de kant van het ministerie meer
sturing aan wordt gegeven. Zelf heeft ROP zich ook beraden. Het afgelopen jaar hebben we
intern beraadslaagd over hoe wij onze eigen positie zien en met welke organisatie eigenlijk
het meeste van doen hebben. ROP vervult veelal een positie van intermediair en heeft een
makel en schakelfunctie. Vanuit ons netwerk zijn we prima in staat om daar invulling aan te
geven. Onze kracht ligt hierbij in de regio. Daar liggen dan ook kernactiviteiten. Maar dat
doen we samen met anderen. Zo bevorderen wij regionale NCE-opleidingen door die te
promoten; wij realiseren samen met restauratiebedrijven en regionale opleidingsbedrijven
leer-werkplekken; wij geven voorlichting op ROC’s enz.
Een hele hechte samenwerkingsband hebben we met Bouwmensen-organisaties. Ook zij zijn
regionaal georganiseerd en als opleidingsbedrijf zetten zij zich eveneens in voor het
versterken van de bouw- en restauratiesector. In de alledaagse praktijk komen we Bouwmensen het meeste tegen.
Omdat de restauratiesector binnen de bouw- en infrasector slechts een klein werkterrein
vormt, blijft dit binnen Bouwmensen nogal eens onderbelicht. Daarom is het zo van belang
dat er een ROP is. Als zodanig vervult ROP dus een aanvullende rol.
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Samenwerking met Bouwmensen
Er is een stevige samenwerking tussen ROP en Bouwmensen gegroeid. Dat heeft erin
geresulteerd dat een aantal ROP-coördinatoren vanuit Bouwmensen gedetacheerd. op de
loonlijst staat van Bouwmensen. Verder is in vier van de vijf regionale ROP’s een
afgevaardigde van Bouwmensen vertegenwoordigd in het bestuur. De samenwerking met
Bouwmensen is verder versterkt door de aanstelling van Michel van Erkelens, directeur van
Bouwmensen-Amsterdam, tot voorzitter van ROP NL.
Goed beschouwd is er een gezamenlijk doel, namelijk leerlingen en bouw- / restauratiebedrijven met elkaar in contact brengen, het realiseren van leer-werkprojecten en bijdragen
aan een kwalitatieve instroom van toekomstige vaklieden. Vanuit die gemeenschappelijkheid werken Bouwmensen en ROP veelvuldig samen. Dat komt op verschillende
niveaus tot uiting, zoals het plaatsen van leerlingen op door ROP georganiseerde leerwerkprojecten.
Het bestuur van ROP NL heeft in 2021 uitgesproken de samenwerking met Bouwmensen te
willen intensiveren.

Leerlingen ROP-ZuidWest, Bouwmensen.

Leerling ROP-Noord Nederland.

Overig
De samenwerking gaat natuurlijk veel verder dan alleen Bouwmensen. De samenwerking
met NCE vindt vooral op regionaal niveau plaats. Verschillende ROP-regio’s zijn actief
betrokken bij het tot stand brengen van de branche-opleiding ‘Specialist restauratie’ (niveau
4) en het keuzedeel ‘Basis restauratie Timmeren / Metselen’. Voor deze door NCE
ontwikkelde (deel)opleidingen moeten namelijk wel deelnemers worden ‘gevonden’. Met
name op dit terrein leveren de ROP-coördinatoren een bijdrage. Zij informeren en
enthousiasmeren mogelijk geïnteresseerden uit hun netwerk om de opleiding te volgen.
Door ROP is een groot netwerk opgebouwd met allerhande partijen die een bijdrage leveren
aan onze doelstellingen en taken. Dat vraagt om een actief relatiebeheer. Daar is het
afgelopen jaar veel aandacht aan besteed. Een goede infrastructuur en netwerk is nodig om
in gezamenlijkheid goede resultaten te kunnen boeken.
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5

Kernactiviteiten ROP 2021

In het werkplan van ROP Nederland staan voor 2021 de volgende kernactiviteiten benoemd:
A. het verbeteren van de infrastructuur voor restauratievakmanschap;
B. het realiseren 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;
C. het vergroten van de belangstelling en waardering voor het vakmanschap in de
restauratiesector; promotie van vakmanschapsopleidingen;
D. het bevorderen van de instroom van restauratieleerlingen;
E. het bevorderen van het gebruik van innovatieve technieken binnen vakmanschapsopleidingen;
F. het bevorderen van productvernieuwing binnen het ambachtelijk werk.
In ons werkplan hadden we er al rekening mee gehouden dat Corona niet van korte duur zou
(kunnen) zijn. Dat is ook uitgekomen. Natuurlijk heeft Corona wel een impact gehad. Zo
hebben we op minder scholen voorlichting kunnen geven en was het moeilijk om excursies,
gastlessen en restauratietrainingen te plannen. Ook ging de restauratiebeurs opnieuw niet
door. We hebben op zo een effectief en pragmatisch mogelijke manier een weg gevonden
om onze activiteiten toch zo veel mogelijk op te pakken. Waar we bijvoorbeeld eerst twintig
leerlingen meenamen met een excursie, deden we dat in 2021 met 3 á 5 leerlingen. Maar
dan vroegen we de leerkracht ons wel de meest gemotiveerde leerlingen mee te sturen. Ook
moest niet zelden de nodige creativiteit aan de dag worden gelegd. Maar het ging over het
algemeen goed. Ja, veel beter dan we in eerste instantie hadden verwacht.

A.

Het verbeteren van de infrastructuur voor restauratievakmanschap

Een goede basisinfrastructuur voor vakmanschapsopleidingen is cruciaal om het restauratievakmanschap naar de toekomst te behouden. Het is als een ketting met schakels. Als er een
paar tussenuitvallen, is het geheel zwak. Voor wat betreft de instandhouding van het
restauratievakmanschap en -opleidingen heb je heel veel partijen die van betekenis zijn. Je
hebt ten eerste personen nodig die geïnteresseerd zijn om het vak te gaan leren, alsook
ROC’s, opleidingsbedrijven, een organisatie die leer-werkplekken regelt, leermeesters,
restauratiebedrijven en zo zijn er nog verschillende andere organisaties en instanties die een
rol vervullen. Maar er is ook een organisatie nodig die schakelt en makelt. Als die er niet is,
gaan er nog meer open plekken vallen en komt er nog minder tot stand. Die rol vervult ROP,
met name vanwege haar contacten en netwerk in de regio.
Alle ROP-regio’s hebben het afgelopen jaar activiteiten ontwikkeld, gericht op het
verbeteren van de infrastructuur van vakmanschapsbevordering en vakmanschapsopleidingen. Het gaat dan om:
✓ Acquisitie naar restauratiebedrijven met als insteek samen werk te maken van het
realiseren van leer-werkplekken. Daartoe zijn stelselmatig bouwbedrijven benaderd
die restauratiewerkzaamheden uitvoeren. Resultaat: niet minder dan 179 bedrijven
waren in 2021 betrokken bij ROP.
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✓ Acquisitie van projecten die in aanmerking komen om als ROP leer-werkplek te
dienen. Resultaat: In 2021 waren er 186 van deze projecten.
✓ Afstemming met overheden om bij subsidie verlening aan restauratie- en
herbestemmingsprojecten als voorwaarde op te nemen dat er een ROP leer-werkplek
aan wordt verbonden. Resultaat: met onder meer de provincies Limburg, NoordBrabant, Zeeland, Zuid-Holland en diverse gemeenten wordt dit in de praktijk
geeffectueerd. De bedrijven die het restauratiewerk gaan uitvoeren zijn vervolgens
door de ROP-coördinator benaderd om hier vervolg aan te geven. Dit heeft geleid tot
vele leer-werkplekken waar leerlingen praktijkervaring hebben opgedaan.
✓ Acquisitie naar grote monumentbeheerders (o.a. kerkgenootschappen, landschapsorganisaties en erfgoedstichtingen) met het verzoek om mee te werken aan het
realiseren van ROP-opleidingsplekken. Resultaat: voor diverse grote monumentbeheerders is het een vanzelfsprekendheid geworden om bij restauratie-opgaven het
project voor te dragen als ROP.

Leerling ROP-MidWest.

Leerling ROP-Noord Nederland.

Tot de infrastructuur voor restauratievakmanschap hoort ook dat er een adequaat aanbod is
van restauratie-opleidingen. Omdat het daar zeer aan schort, heeft ROP hier het afgelopen
jaar veel werk van gemaakt, met name:
✓ het uitrollen van de restauratieopleiding ‘Technicus Hout en restauratie’ (niveau 3).
Resultaat: behalve RIBO/ROP-Oost biedt ook het Gelders Restauratie Centrum de
THR-opleiding nu aan. ROC De Leijgraaf in Veghel heeft vergunning aangevraagd om
de THR-opleiding aan te bieden; deze is inmiddels verleend. In Noord-Holland en
Groningen zijn het afgelopen jaar verkennende gesprekken gevoerd om ook daar de
THR-opleiding te starten.
✓ het benaderen van ROC’s om de keuzemodule ‘Basis Restauratie Timmeren/
Metselen’ aan te bieden. Resultaat in 2021: 12 ROC’s hebben hier daadwerkelijk
uitvoering aan gegeven. Alle ROP’s hebben hiertoe activiteiten ontwikkeld.
✓ het benaderen van ROC’s om een kopklas of masterclass restauratie te verzorgen.
Resultaat: 4 ROC’s hebben hier gehoor aan gegeven. Met name ROP-ZuidWest en
ROP-Noord Nederland hebben hier resultaten weten te boeken.
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✓ het ondersteunen van initiatieven van NCE om een branche-opleiding niveau 4 voor
restauratiemetselen of -timmeren van de grond te krijgen. Dat is gelukt in Breda,
Amersfoort en Zaandam.
✓ het aanbieden en verzorgen van praktijkgerichte restauratietrainingen in het kader
van bij- en nascholing van medewerkers in de restauratie. RIBO/ROP-Oost en ROP
MidWest ontwikkelen op dit gebied activiteiten.
✓ het implementeren van een structuur voor ‘een leven lang leren’ (ROP-Noord
Nederland);
Daarnaast zijn er met het oog op het verbeteren en versterken van de infrastructuur voor
restauratievakmanschap nog diverse andere activiteiten uitgevoerd, zoals:
✓ de uitbouw van het Praktijkcentrum voor Restauratie en Ambacht (PRA) bij
RIBO/ROP-Oost.
✓ de start van een ambachtendorp op Landgoed Slot Schaesberg (Limburg).
✓ het uitbouwen van de Coöperatie Restauratie Noord voor de drie Noordelijke
provincies.
Verder is er ook veel ‘afgetast’. Zo is door ROP-Zuid geprobeerd om het Lucas College
(restauratieschilderen MBO 4) te interesseren voor een dependance in Zuid-Limburg.
Weliswaar nog zonder resultaat, maar niet geprobeerd is altijd mis.

Landgoed Slot Schaesberg, opening ambachtendorp (24 september 2021).

Wat wel succesvol is geweest, is het verbreden van de beroepsgroep:
✓ behalve voor timmeren en metselen zijn er ook activiteiten ontwikkeld voor
natuursteenbewerkers, molenbouwers, lood- en zinkbewerkers, dakdekkers,
smeden, stukadoors, schilders en tegelzetters. ROP-ZuidWest en ROP-Zuid weten
al jarenlang ook voor deze beroepsgroepen leer-werkplaatsen te realiseren.
✓ behalve voor leerlingen van het beroepsonderwijs zijn de activiteiten ook gericht
op statushouders en zij-instromers. ROP-Zuid en ROP-Noord Nederland nemen
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hierin het voortouw. Zij bekijken de mogelijkheden om met behulp van het Europees
Sociaal Fonds tot een uitbreiding van de activiteiten op dit gebied te kunnen komen.
De laatste decennia is de basis voor instroom van toekomstige restauratievaklieden alleen
maar smaller geworden. De basisstructuur dient daarom te worden verbreed, zowel wat
betreft de beroepsgroepen als de doelgroepen. ROP is zich hiervan bewust en pakt dit op.
De hierboven genoemde activiteiten laten zien dat er bovenal regionaal maatwerk nodig is.
Wat in de ene regio kan, is ergens anders mogelijk niet van toepassing. Ook kan de behoefte
per regio erg verschillen. Een gecentraliseerde aanpak voor het restauratieonderwijs is
daarom niet aanbevelenswaardig.
B. Het realiseren van leer-werkplekken in de restauratie
ROP staat voor ‘Leren in de praktijk’. Zeker in de restauratiesector is dat de beste leerschool.
Dat betekent dat er voldoende leer-werkplekken moeten zijn. ROP heeft het afgelopen jaar
hier veel werk van gemaakt. Door de Corona-epidemie was het een stuk lastiger om dit voor
elkaar te krijgen. Maar ook in 2021 is het gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Het afgelopen
jaar zijn er 186 ROP-restauratieprojecten gerealiseerd. Dit is aanzienlijk meer dan was
begroot (130).
Om deze resultaten te kunnen behalen zijn er het afgelopen jaar vele activiteiten door ROP
ontwikkeld. Het gaat dan om:
✓ het maken van afspraken met grote monumenteneigenaren en monumentenbeheerders, zoals monumentenorganisaties (o.a. kastelenstichtingen en molenorganisaties) kerkgenootschappen en woningbouwverenigingen, met betrekking tot
het realiseren van ROP-opleidingsplekken;
✓ het afstemmen met de restauratiebedrijven over het beschikbaar zijn van
leermeesters op het restauratieproject;
✓ het stelselmatig benaderen van restauratiebedrijven met de vraag of zij (op termijn)
projecten in uitvoering hebben die geschikt zijn om als leer-werkplaats te dienen
voor jongeren, personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers die
zich een baan in het restauratievakgebied ambiëren en zich verder willen bekwamen.
✓ afstemming met overheden om de restauratie- en herbestemmingsprojecten die
door hen gesubsidieerd worden als leer-werkplek uit te laten voeren. Vervolgens is in
overleg getreden met de bedrijven die het restauratiewerk gaan uitvoeren om te
voldoen aan de subsidievoorwaarden c.q. om te effectueren dat het werk als leerwerkplaats wordt uitgevoerd;
✓ afstemming met ROC’s, opleidingsbedrijven en participatiebedrijven om kandidaten
voor de leer-werkplaats aan te dragen;
✓ het koppelen van leerlingen aan de leer-werkplekken. Behalve leerlingen uit het
reguliere beroepsonderwijs, behoren ook zij-instromers en personen met een
afstand tot de arbeidsmarkt inclusief statushouders tot de doelgroep.
Resultaat: in 2021 hebben 413 personen kennis gemaakt met een restauratie- of
herbestemmingsproject via een leer-werkplaats, een stageplek of een schoolproject.
✓ het volgen en begeleiden van de leerling op de werkplek. Regelmatig vindt er overleg
plaats over hoe het gaat met de leerlingen op leer-werkplaatsen. Daartoe bezoekt de
ROP-coördinator het bouwproject, of vindt er anderszins afstemming plaats. In
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gesprekken met de leerling, leermeester en/of uitvoerder wordt de voortgang van de
leerling besproken;
✓ door de verbindingsfunctie van de ROP-coördinator fungeert hij/zij vaak ook als
klankbord. Met name bij zij-instromers en statushouders is dit aan de orde.

Project ROP-ZuidWest: Oostkerk in Middelburg.

C.

Het vergroten van de belangstelling en waardering voor het
restauratievakmanschap / promotie van vakmanschapsopleidingen

Behalve het verbeteren van de opleidingsstructuur door een over het gehele land dekkend
netwerk van restauratieopleidingen op te zetten, is er veel werk te verrichten om de
reputatie van het restauratievakgebied flink op te poetsen. In het verlengde van het
bovenstaande heeft ROP in 2021 speciale activiteiten ontwikkeld, gericht op:
a) Verbeteren van het imago van de restauratiesector en restauratievakmanschap.
Dit is zowel op landelijk niveau als in de regio opgepakt. Met name de eigen regio speelt
hierbij een belangrijke rol. De afweging om te kiezen voor het restauratievakgebied
wordt namelijk vooral in vertrouwde kring in de eigen omgeving gemaakt.
b) Voorlichting en educatie.
Decennialang is het geven van voorlichting aan leerlingen van basisscholen en VMBO’s
over ambachtelijk werk, vakmanschap en leren met je handen verwaarloosd. Zeker hier
geldt: onbekend maakt onbemind. Door kinderen op jonge leeftijd in aanraking te
brengen met het restauratievakgebied kan de belangstelling ervoor worden verhoogd.
Dat is de basis voor groei naar de toekomst toe. Overigens mogen in dit verband ook de
ouders niet worden vergeten. De bouw was/is voor de meeste ouders bepaald niet het
gewenste toekomstperspectief voor hun kinderen.
c) Innovatie.
Door het gebruik van innovatieve technieken en materialen kan het imago van de sector
worden verbeterd, waardoor de aantrekkelijkheid en daarmee de instroom van nieuwe
leerlingen kan worden vergroot.
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Het is duidelijk dat de gewenste veranderingen en verbeteringen niet een-twee-drie zullen
worden bereikt. Er is een omslag nodig, die heel wat tijd én inzet vraagt. Maar om hierover
te blijven praten…... dat schiet niet op. Het motto van ROP ‘Aan het werk’ hebben we het
afgelopen volop in de praktijk gebracht. Dat doen we op een eigentijdse manier. Om
jongeren te bereiken zijn we veel meer dan voorheen gebruik gaan maken van social media
(instagram, facebook, twitter), waarbij een koppeling is gelegd naar de website van ROP NL.
Die website is eind 2021 ingrijpend vernieuwd en verbeterd.

Gastles marmerimitatie, Gilde Opleidingen Roermond (ROP-Zuid).

Het afgelopen jaar zijn door de ROP’s diverse activiteiten ontwikkeld om het vakmanschap te
bevorderen en de waardering voor het restauratievakmanschap te vergoten:.
✓ voorlichting op 42 (V)MBO’s;
✓ lesprojecten voor leerlingen van basisscholen op restauratiewerken (o.a. deelname
aan het project ‘Onderwijs & Techniek Geertruidenberg’ en deelname aan het
programma ‘Sterk Techniek Onderwijs’ in de noordelijke provincies;
✓ jongeren kennis laten maken met restauratie in de praktijk. Daartoe zijn 15
gastlessen en excursies georganiseerd;
✓ ROP-ZuidWest heeft voor Scalda-leerlingen BOL4 een speciaal project rond monumenten en restauratie opgezet. Zo moeten ze een monument adopteren waar ze
vervolgens de (bouw)geschiedenis van gaan onderzoeken. Ook krijgen de leerlingen
een aantal gastlessen op het gebied van restauratie.
✓ 12x werd deelgenomen aan open dagen van onderwijsinstellingen;
✓ 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. Bijzondere vermelding verdient de samenwerking
met Bouwend Nederland in de drie zuidelijke provincies in het project ‘Jongeren aan
de slag’. Verder is 2x op tv via RTL een programma van en over ROP uitgezonden;
✓ het maken van vlogs van leerlingen op ROP-projecten in samenwerking met de
provincie Zuid-Holland;
✓ organisatie van 20 workshops en masterclasses;
✓ publicitaire activiteiten, zoals krantenberichten;
✓ inzet website en social media (facebook, instagram, twitter);
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✓ er is een PR-plan opgesteld, waarvan het vervaardigen van een nieuwe website een
onderdeel is.
Helaas kon de restauratiebeurs ‘Monument 2021’ vanwege de Corona-epidemie niet
doorgaan. ROP had hiervoor een heel mooi programma ontwikkeld, onder meer gericht op
het enthousiasmeren van jongeren voor het restauratievakgebied. Om diezelfde reden is het
aantal publieksgerichte activiteiten (bezoek aan scholen, excursies en gastlessen) was lager
uitgevallen dan was begroot.

ROP in the picture.

D.

Bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen

De activiteiten zijn er uiteindelijk op gericht om de instroom en doorstroming van
restauratieleerlingen te vergroten. Daar is allereerst voor nodig dat de vijver met potentieel
gegadigden groter wordt. Daartoe heeft ROP allerlei activiteiten, voor verschillende
categorieën en leeftijdsgroepen, ondernomen. De promotionele werkzaamheden, genoemd
onder C, zijn ondersteunend hieraan. Concrete activiteiten die zijn ontwikkeld:
✓ aan VMBO-scholieren is voorlichting gegeven over wat restaureren is
✓ naar ROC’s toe is de keuzemodule ‘Basis Restauratie Timmeren / Metselen’ actief
gepromoot,
✓ er is bemiddeld tussen participatiebedrijven SW en restauratiebedrijven om
geïnteresseerde statushouders een basisopleiding in de bouw- en restauratiesector
te laten volgen;
✓ kennisvermeerdering en verdieping door middel van organisatie van
restauratietrainingen en bijscholingen;
✓ het ontwikkelen van masterclasses;
✓ het ontwikkelen van een eigen ROP-praktijkmodule voor restauratiemetselen;
✓ het promoten van de branche-opleiding ‘Specialist Restauratie’ niveau 4;
✓ het verbreden van de doelgroep: zij-instromers en personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt incl. statushouders;
✓ meewerken aan projecten (Limburg, Noord-Brabant, Groningen) gericht op het
toeleiden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan
in het restauratievakgebied ;
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✓ het leggen van koppelingen tussen MBO-, HBO- en WO-leerlingen bij grote
restauratie- en herbestemmingsprojecten, zodat er wederzijdse kruisbestuiving
plaatsvindt tussen degenen die het met hun handen kunnen maken en de meer
theoretische studenten.
Dit alles heeft erin geresulteerd dat het afgelopen jaar 413 leerlingen werkzaam zijn geweest
op een restauratie- of herbestemmingsproject, stage hebben gelopen binnen het
restauratievakgebied, of een restauratiemodule dan wel een complete restauratieopleiding
hebben gevolgd. In hoofdstuk 6 worden de resultaten verder uitgesplitst.
Daarnaast hebben 81 personen een restauratietraining gevolgd.
E.

Innovatie en het bevorderen van productvernieuwing binnen restauratie en
ambachtelijk werk

De aantrekkelijkheid van de restauratiesector kan worden bevorderd door te laten zien dat
werken met monumenten niet alleen een traditionele manier van bouwen is, maar dat er
wel degelijk ook innovatieve technieken worden toegepast. Het één hoeft het ander niet uit
te sluiten. Zo is ten behoeve van de restauratie van Slot Schaesberg in Limburg, waar ROPZuid via een convenant nauw bij betrokken is, het deelprogramma ‘SLOTLAB’ ontwikkeld.
Doelstelling is te onderzoeken of nieuwe materialen en productiemethoden van toepassing
kunnen zijn bij de herbouw van dit erfgoedcomplex.
Bij RIBO/ROP-Oost is innovatie een vast onderdeel van het leerprogramma. Leerlingen THR
krijgen autocad tekenen en leren werken met CNC. Ook gebruiken ze 3d scanapparatuur om
bijvoorbeeld ornamenten te scannen en vervolgens met 5-assig CNC frezen na te maken.
Niet ondenkbaar is dat de populariteit van de THR-opleiding mede hierdoor is te verklaren.
Een ander onderdeel dat binnen de THR-opleiding flink wat aandacht krijgt is circulair en
duurzaam bouwen. Dat wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Vanaf 2023 moet
de uitvraag van overheden immers 100% circulair zijn en vanaf 2050 is het voornemen om
een volledige circulaire economie te hebben. Veel bedrijven, overheden en opdrachtgevers
staan daar echter niet bij stil en zijn daar in het geheel nog niet op voorbereid.
Verder heeft RIBO/ROP-Oost het afgelopen jaar veel werk verzet om het Praktijkcentrum
Restauratie & Ambacht uit te breiden tot een restauratie- en innovatielab, waar innovatieve
ontwikkelingen binnen de restauratie in combinatie met het werken met hout en het
duurzaam en circulair bouwen een plek krijgen. In het verslagjaar kwam de financiering
rond; de uitbreiding is gepland in het voorjaar van 2022.
Voor ROP-Zuidwest is het gebruik van nieuwe technieken in de restauratie een
veelvoorkomend lesonderdeel tijdens gastlessen, voorlichtingsbijeenkomsten en
masterclasses. Zo is het afgelopen jaar aandacht besteed aan het aangieten van balken en
andere constructie-onderdelen met kunsthars in de klas behandeld. Vervolgens wordt
tijdens excursies een bezoek gebracht aan restauratieprojecten waar deze techniek wordt
toegepast.
In Zuid-Holland is ROP-Zuidwest betrokken bij een project waar wordt gekeken naar nieuwe
toepassingen van kalkmortel in de molenbouw. Het project wordt uitgevoerd met
inschakeling van de TU Delft en Vink Restauratie.
ROP-Noord Nederland is betrokken bij het project ‘Verkenner Groningen’, waar ervaring
wordt opgedaan met het maken van multidisciplinaire keuzes bij het herbestemmen,
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verduurzamen en versterken (veilig maken) van monumenten. Een van de activiteiten is het
delen van kennis in de vorm van best practices.
ROP-MidWest neemt leerlingen mee naar grote restauratieprojecten waar inzet van nieuwe
technieken, zoals het gebruik van drones en het gebruik van CNC-machines, plaatsvindt. Het
laat leerlingen zien dat het beeld van de restauratiesector als een oud en stoffig gebeuren
waar geen of amper vernieuwingen zijn, niet juist is.

ROP werkt aan innovatie binnen de (restauratie)opleidingen.

Zo zijn alle ROP’s bezig met innovatie en productvernieuwing. Vanwege het belang om hier
echt werk van te gaan maken, wordt een aantal zaken ook in gezamenlijkheid door de ROPregio’s opgepakt waardoor er ‘meer body’ kan worden gemaakt.
De activiteiten van ROP op het gebied van innovatie en productvernieuwing omvatten onder
meer:
✓ opname van innovatie, verduurzaming en circulair bouwen als vast onderdeel van het
leerprogramma binnen de THR-opleiding;
✓ actieve betrokkenheid bij het programma SLOTLAB (slot Schaesberg);
✓ deelname aan het project ‘Verkenner Groningen’ en andere vernieuwende projecten
op het gebied van innovatie.
✓ actieve aandacht voor zowel innovatie als circulair bouwen. Juist de combinatie blijkt
heel goed te werken;
✓ bevordering van kennisvernieuwing en kennisoverdracht m.b.t. innovatie binnen de
restauratiesector door hier via de website en social media aandacht aan te besteden
✓ actieve aandacht voor innovatie en productvernieuwing, o.a. op het gebied van
design, tijdens gastlessen, voorlichtingsbijeenkomsten en masterclasses;
✓ oriëntatie om oude materialen en techniek te benutten voor het maken van nieuwe
producten: ambachtelijk werk en design;
✓ het leggen van koppelingen tussen MBO-, HBO- en WO-leerlingen bij grote
restauratie- en herbestemmingsprojecten, zodat er wederzijdse kruisbestuiving
plaatsvindt tussen degenen die het met hun handen kunnen maken en de meer
theoretische studenten. Een dergelijke interactie verbetert het (creatief) proces en
de resultaatopbrengst. Met name bij innovaties laat het zijn meerwaarde zien, ook in
relatie tot het aantrekkelijker maken van de restauratiesector.
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6.

Resultaten ROP in 2021

Ondanks de Corona-epidemie zijn er goede resultaten behaald. Voorde meeste onderdelen
zelfs beter dan begroot (tussen haakjes de begrote resultaatdoelstellingen). Alleen het
aantal excursies en gastlessen, het aantal deelnemers aan restauratietrainingen alsook het
aantal bezochte scholen is achtergebleven. Verder is de restauratiebeurs vanwege de
Corona-epidemie niet doorgegaan.
A. Een goede infrastructuur en netwerk voor het behoud van het
restauratievakmanschap
-

Aantal (restauratie)bedrijven betrokken bij ROP
ROC’s die keuzemodule ‘Basis Restauratie Timmeren / Metselen’ aanbieden
ROC’s met een kopklas of masterclass restauratie
Restauratieopleiding niveau 3
Restauratieopleiding niveau 4
Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht
Praktijk- en kenniscentra voor restauratie en ambacht in ontwikkeling

:
:
:
:
:
:
:

179
12
4
3
3
2
1

(140)
(10)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)

:

186
413

(130)
(340)

:
:
:
:
:
:
:

ja
ja
ja
ja
ja
13
42

(ja)
(ja)
(ja)
(ja)
(ja)
(15)
(50)

:
:
:
:
:

128
36
76
48
32

(100)
(20)
(75)
(40)
(25)

:

72

(60)

:
:

21
81

(20)
(100)

:
:

nee
ja

(ja)
(ja)

B. Het realiseren van leer-werkplekken voor leerlingen in de restauratie
- Aantal ROP-restauratieprojecten
:
- Aantal leerlingen op leer-werkplekken

C. Promotie van de bouw- en restauratiesector
-

Imagoverbetering: opstellen PR- en wervingsplan
Website
Social media
ROP-nieuwsbrieven
Promotiefilms en vlogs
Excursies en gastlessen
Voorlichting (V)MBO-scholen

D. Bevorderen van de instroom van restauratieleerlingen
- Aantal leerlingen oriëntatie
* niveau 2 en 3 op ROP-restauratieprojecten
- timmeren en metselen
- overige beroepen: o.a. schilders en dakdekkers
* keuzemodule ‘Basis Restauratie Timmeren / Metselen’
* kopklas / masterclass
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt incl. statushouders
- Aantal restauratieleerlingen niveau 3
* Technicus Hout en restauratie
- Aantal restauratieleerlingen niveau 4
* Specialist Timmeren / Metselen Restauratie
- Aantal restauratiemedewerkers dat deelneemt aan restauratietrainingen

E. Innovatie en productvernieuwing
- symposium over innovatie in de restauratiesector
- Kennisuitwisseling over innovatie en productvernieuwing
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