
Perspectief
Na de opleiding kun je aan het werk als gespecialiseerd 
restauratietimmerman of -metselaar 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 bouw-
bedrijf is wenselijk i.v.m. de mogelijkheid om praktijkopdrachten 
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 Timmeren  
en Metselen (BBL)
Ben je aan het werk als timmerman of metselaar en geïnteres-
seerd in timmer- en metselwerk aan historische gebouwen? 
Ben je eraan toe om je kennis van je vak te verdiepen?   

Met de nieuwe opleiding Specialist Restauratie Timmeren en 
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 Timmeren en 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 is in 2017 van 
start gegaan en wordt ieder jaar in andere plaatsen gegeven. 

Van vakman naar 
restauratievakman
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Schooljaar 2019-2020 in Amsterdam

Specialist Restauratie  
Timmeren en Metselen (MBO-4 BBL)



Praktisch én theoretisch
De opleiding Specialist Restauratie Timmeren en Metselen 
wordt gegeven op MBO-niveau 4. In de praktijk betekent dit  
dat het niveau van de theorie pittig genoemd mag worden.  
Je krijgt bijvoorbeeld vakken als Bouwgeschiedenis en 
Organisatie Bouwproces. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor 
de restauratietimmerman en - metselaar. Je werkt immers altijd 
in een historische omgeving. Hoe is het gebouw ontstaan, welke 
technieken en materialen zijn gebruikt? Dit is 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 OP EEN RIJ

Locatie Amsterdam – Schooljaar 2019-2020  
(start begin september 2019) in samenwerking met 
Bouwmensen Amsterdam en ROC van Amsterdam 

• Instroomniveau: allround timmeren of -metselen niveau 3   
 of gelijkwaardig door werkervaring.

• De opleiding wordt aangeboden in de branchevariant. Dat wil  
 zeggen zonder de vakken Nederlands, Engels, rekenen en een  
 keuzedeel. De opleiding wordt afgesloten met een branche-
 diploma van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

• De vaklessen voor deze branchevariant volg je bij Bouwmensen  
 Amsterdam (Verrijn Stuartweg 48) op donderdagmiddag 
 én -avond lessen. 

• Metselaars opgelet: de lessen voor het basisdeel van de opleiding  
 zijn voor timmerlieden en metselaars hetzelfde en worden in  
 Amsterdam gezamenlijk gevolgd. De lessen voor het profieldeel  
 metselen worden op 4 lesdagen (9.00 tot 16.30 uur) verspreid  
 over het schooljaar in Amersfoort gegeven.

• De prijs voor de brancheopleiding bedraagt € 3.850,–  excl.
 BTW en excl. kosten voor excursies en mogelijke andere zaken.

• De kosten voor catering worden separaat gefactureerd 
 door Bouwmensen Amsterdam.

Subsidiemogelijkheden:
• Leden van de Vereniging van Amsterdamse Bouw- en Infra-  
 bedrijven (VABI) komen in aanmerking voor een tegemoet-  
 koming in de opleidingskosten in de vorm van een bonus van 
	 € 800,– voor iedere werknemer, die de opleiding succesvol 
 heeft afgerond. Voor meer informatie: René Cossé, directeur   
 Bouwmensen Amsterdam, 020 600 78 78. 

• Als je de opleiding volgt in het kader van je Duurzame Inzet-
 baarheidsanalyse, kom je mogelijk in aanmerking voor een  
 subsidie van 50% van de opleidingskosten (tot max. € 1.250,–).  
 Aan de subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden.   
 Voor meer informatie:  www.volandis.nl/dia/voor-werknemers/ 
 uitvoering-dia-actieplan/overgangsregeling-individueel-budget.
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Inschrijven 
Opleiding Specialist 
Restauratie Timmeren
en Metselen
Via www.erfgoedopleidingen.nl kun je je inschrijven voor 
de opleiding Specialist Restauratie Timmeren of Metselen. 
Hier zijn ook video’s te bekijken en kun je alvast de  
hoofdstukken over Bouwgeschiedenis en Organisatie  
Bouwproces lezen en opgaven/opdrachten bekijken. 

 

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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