Onderwijsvisie Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen
Inleiding
Nederland beschikt over een veelheid aan cultureel erfgoed met een grote maatschappelijke en
economische waarde. Erfgoed dat we willen behouden, beheren en restaureren om ervan te
genieten, ervan te leren en het door te geven aan volgende generaties. Er is binnen de erfgoedsector
brede consensus over de gedachte dat samenwerking essentieel is om het Nederlands cultureel
erfgoed te behouden en te beheren. Hiervoor zijn professionals nodig, die goed zijn opgeleid en die
beschikken over traditionele en innovatieve vakkennis en -vaardigheden.
Onderwijsinfrastructuur
Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen streeft naar het creëren van een inzichtelijke en
duurzame onderwijsinfrastructuur voor opleidingen op alle niveaus in de erfgoedsector, waarin de
kwaliteit van de opleidingen is geborgd en waarbinnen kennis op structurele wijze wordt gedeeld.
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Het NCE biedt via haar website een podium aan branchegroepen, onderwijsinstellingen en
andere relevante partijen om erfgoedopleidingen en cursussen zichtbaar en vindbaar te
maken.
Het NCE draagt het belang van opleiden in de erfgoedsector actief uit en onderneemt
initiatieven om de positie van duurzaam erfgoedonderwijs te versterken.
Ook is het NCE intermediair op het vlak van erfgoedonderwijs tussen de ‘buitenwacht’
(leerlingen, media, etcetera) en haar partners (branchegroepen, RCE en onderwijs).
Daarnaast ondersteunt het NCE desgewenst restauratiedisciplines (via branchegroepen),
waarvan de opleidingen dermate specialistisch en kleinschalig zijn, dat opleidingen op maat
noodzakelijk zijn om het vakmanschap en de instroom van nieuwe leerlingen te handhaven.
Tot slot treedt het NCE op als ontwikkelaar en beheerder van lesstof en als aanbieder van
gespecialiseerde erfgoedopleidingen, in samenwerking met scholen en branchegroepen, om
zo de toekomst van deze opleidingen te borgen. De kwaliteit van de opleidingen heeft
daarbij bijzondere aandacht.

Visie
Het NCE creëert een stabiele en duurzame leeromgeving voor erfgoedopleidingen, waarin vakkennis
en vakvaardigheden centraal staan en waarin innovatie kan plaatsvinden. Samenwerking met
branchegroepen en onderwijsinstellingen staat hierbij centraal, waarbij de kracht van beide wordt
benut. Inspiratie, actuele vakontwikkelingen en praktijkkennis worden aangedragen vanuit de
branches. Onderwijsinstellingen kunnen bogen op organiserend vermogen, didactische vaardigheden
en algemene kennis. Het NCE treedt op als podium, intermediair en aanjager. Per vakdiscipline en
per regio worden, samen met partners, heldere afspraken gemaakt over de wijze waarop het
onderwijs vorm en inhoud krijgt en houdt. Zo blijft het ambacht behouden en wordt de instroom van
nieuwe vakmensengeborgd. NCE-partners realiseren zich dat beroepen in de erfgoedsector
kleinschalig, specialistisch en uniek zijn. Zij zijn bereid buiten de gebaande paden te treden, hun nek
uit te steken en te denken in oplossingen.
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