
Van metselaar naar 
restauratiemetselaar
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MBO-4  Specialist Restauratie Metselen (BBL)

Perspectief
Na de opleiding kun je aan het werk als gespecialiseerd 
restauratiemetselaar en/of (meewerkend) voorman.  
Ook biedt de MBO-4 opleiding aansluiting op het HBO-
onderwijs, waar vele mogelijkheden liggen om verder te 
studeren in de richting van restauratie. 

Werkgever of ZZP-er?
De opleiding staat open voor zowel medewerkers met een 
vast dienstverband als ZZP-ers. Een dienstverband bij een 
bouwbedrijf is wenselijk i.v.m. de mogelijkheid om praktijk-
opdrachten onder begeleiding van een leermeester te kunnen 
uitvoeren. Voor ZZP-ers zal in overleg gekeken worden op welke 
wijze de praktijkopdrachten begeleid kunnen gaan worden.

Schrijf je in voor de MBO-4 
Opleiding Specialist 
Restauratie Metselen (BBL)

Ben je aan het werk als metselaar en geïnteresseerd in 
metselwerk aan historische gebouwen? Ben je eraan toe  
om je kennis van je vak te verdiepen?  

Met de nieuwe opleiding Specialist Restauratie Metselen kun 
je, terwijl je gewoon aan het werk blijft, je vak naar het ‘next 
level’ brengen. Je blijft je vak uitoefenen tijdens de opleiding, 
terwijl je de kennis en technieken op doet om ook in historische 
panden kwaliteitswerk te leveren. Jouw specialisatie is een 
echte toegevoegde waarde voor je werkgever of opdrachtgever.

De opleiding Specialist Restauratie Metselen op MBO-niveau 4 
is door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ontwikkeld 
in samenspraak met de restauratiebranche (bij het NCE zijn
14 organisaties uit de restauratiebranche aangesloten). 
Jouw opleiding sluit dus perfect aan bij de wensen van 
restauratiebouwbedrijven. Deze nieuwe opleiding gaat van  
start in augustus 2017.
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Praktisch én theoretisch
De opleiding Specialist Restauratie Metselen wordt gegeven  
op MBO-niveau 4. In de praktijk betekent dit dat het niveau  
van de theorie pittig genoemd mag worden. Je krijgt bijvoor-
beeld een vak als Bouwgeschiedenis. Dit is een belangrijk 
onderwerp voor de restauratiemetselaar. Je werkt immers altijd 
in een historische omgeving. Hoe is het gebouw ontstaan, 
welke technieken en materialen zijn gebruikt? Belangrijk om  
te weten voor je aan het werk gaat. De lesstof is verdeeld in  
een theoriedeel en een praktijkdeel. In het vakboek wordt de 
theorie behandeld en in het werkboek staan de opdrachten,  
die je gaat maken om je de stof eigen te maken.

ALLE INFORMATIE OVER DE  
OPLEIDING PER LOCATIE OP EEN RIJ

Arnhem + Doetinchem  in samenwerking met Gelders 
Restauratie Centrum en het Graafschap College 

• Eén of twee avonden per week - gedurende twee 
schooljaren. Dit hangt er van af of je kiest voor de 
MBO-opleiding of de brancheopleiding (zie verder).

• Een deel van de opleiding volg je op een andere locatie 
(waarschijnlijk Amersfoort), samen met de metsel- 

 leerlingen vanuit Leiden.
• Instroomniveau: allround-metselen niveau 3 of 

gelijkwaardig door werkervaring.
• De volledige MBO-4 opleiding wordt aangeboden i.s.m. 

het Graafschap College. Met het volledige vakkenpakket 
(d.w.z. inclusief de vakken Nederlands, Engels, rekenen en 
een keuzedeel) kan een MBO-4 diploma worden behaald. 
De vaklessen worden in Arnhem bij het GRC gegeven, de 
vakken Nederlands, Engels, rekenen en het keuzedeel 
worden in Doetinchem bij het Graafschap College gegeven.

• Je hebt de keuze om alleen de vaklessen in Arnhem bij 
het GRC te volgen, op één avond in de week gedurende 
twee schooljaren. Zonder de vakken Nederlands, Engels, 
rekenen en een keuzedeel kan de opleiding worden 
afgesloten met een branchediploma van het Nationaal 
Centrum Erfgoedopleidingen.

• De kosten van de brancheopleiding Specialist Restauratie 
Metselen bedragen € 3.500 (excl. BTW). De kosten van 
excursies e.d. zijn niet inbegrepen.

• De kosten voor de volledige MBO-4 opleiding zijn nog niet
bekend. Op het inschrijfformulier kan je je interesse voor 
de volledige MBO-4 opleiding aangeven. Zodra de kosten 
bekend zijn, wordt contact met je opgenomen en kan je 
desgewenst de aanmelding definitief maken.

Leiden (in samenwerking met Burgy Bouwbedrijf)

• Eén middag + avond in de week – gedurende één schooljaar.
• Een deel van de opleiding volg je op een andere locatie

(waarschijnlijk Amersfoort), samen met de metsel- 
 leerlingen vanuit Arnhem.
• Instroomniveau: allround-metselen niveau 3 of 

gelijkwaardig door werkervaring.
• In Leiden worden alleen de vaklessen van de opleiding 

gegeven. De opleiding wordt afgesloten met een branche- 
 diploma van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.
• De kosten van de brancheopleiding Specialist Restauratie 

Metselen bedragen € 3.500 (excl. BTW). De kosten van 
avondeten, excursies, e.d. zijn niet inbegrepen.
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Inschrijven 
Opleiding Specialist 
Restauratie Metselen
Via www.erfgoedopleidingen.nl kun je je inschrijven  
voor de opleiding Specialist Restauratie Metselen.  
Hier zijn ook video’s te bekijken en kun je alvast het  
hoofdstuk Bouwgeschiedenis lezen.

Check
• Werk je bij een werkgever of werk je als ZZP-er?
• Gaat je interesse uit naar de volledige MBO-4 opleiding 

of naar de brancheopleiding?

Stichting Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen
Bezoekadres – Klooster Ter Eem, 
Daam Fockemalaan 22, Amersfoort
Postadres – Postbus 2079, 3800 CB Amersfoort
E-mail – info@erfgoedopleidingen.nl
Telefoon – 033 445 04 11
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