
Lang leve historische voegen!
Historische voegen verdienen het om in stand te 
worden gehouden. Dit moet zorgvuldig gebeuren 
door goed opgeleide restauratievoegers die historische 
bouwtechnieken kennen en bouwsporen in metsel
werk en vensters herkennen. Vakmensen dus, die 
precies weten met welke middelen en technieken 
voegwerk het beste behouden, hersteld of vernieuwd 
kan worden. Zodat de schoonheid en de cultuur
historische waarde van een monument bewaard 
blijft. Om van te genieten en door te geven aan  
de volgende generatie.

Opleiding Restauratie Voegen 
Ben je voeger en geïnteresseerd in geschiedenis  
en het ambacht van je voorgangers? Dan hebben 
we goed nieuws voor je. Vanaf januari 2018 kun je 
de nieuwe opleiding Restauratie Voegen volgen. 
Verdiep je vakkennis en vakmanschap en ga aan  
de slag in de restauratiebranche. Het is een  
BBLopleiding op MBO3 niveau, zodat je leert  
en werkt tegelijk.

Twee varianten van opleiden
Je kan ervoor kiezen de opleiding volledig te volgen: 
de restauratievakken én de vakken Nederlands,  
rekenen en het verplichte keuzedeel. Dan rond je  
de opleiding af met een MBO3 diploma, dat aan
sluiting biedt op andere restauratieopleidingen op 
MBO4 niveau. Of je kiest voor de brancheopleiding. 
Dit betekent dat je alleen de restauratievakken volgt 
en de opleiding afsluit met een branchediploma van 
het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. Dit  
diploma wordt erkend door de restauratiebranche. 

Kies voor vakmanschap, 
Kies voor de opleiding  
Restauratie Voegen
Nederland is het land van de baksteen. Al eeuwen is dit het belangrijkste 
bouwmateriaal van ons land. De verscheidenheid aan historische voegen  
aan ons erfgoed is dan ook enorm. Een mooie, goed aangebrachte voeg 
geeft een gebouw karakter. Pas als de voeger zijn werk heeft gedaan, is  
een gevel helemaal af.

Belangrijke zaken van de opleiding op een rij:
• Restauratie Voegen is een MBO3 opleiding BBL.
•  De opleiding is te volgen in twee varianten: als volledige 

MBO3 opleiding (de restauratievakken én de verplichte 
vakken Nederlands, rekenen en een keuzedeel) of als 
brancheopleiding (alleen de restauratievakken).

•  De duur van de opleiding is één kalenderjaar. Eén avond 
in de week heb je theorielessen. Er zijn vier zaterdagen 
voor praktijkopdrachten.

• De opleiding start in januari 2018. 
•  De opleiding wordt in 2018 gegeven bij het Gelders  

Restauratie Centrum in Arnhem in samenwerking met 
het Graafschap College in Doetinchem. 

•  De opleiding staat ook open voor ZZPers. Voor de  
begeleiding van de praktijkopdrachten wordt op maat 
een oplossing gezocht. 

Voor meer informatie over en inschrijven voor de opleiding 
Restauratie Voegen: www.erfgoedopleidingen.nl

“ Werken aan monumenten is complex. 
Daarom is het belangrijk dat je  
historische materialen en technieken 
goed kent en kunt toepassen.” 

Jaap Koek
J. Koek Gevelconsultancy
en samensteller van de lesstof van de  
nieuwe opleiding Restauratie Voegen.

Co-creatie
De opleiding is ontwikkeld door het Nationaal 
Centrum Erfgoedopleidingen in samenwerking met 
de restauratiebranche. De Vereniging Nederlandse 
Voegbedrijven (VNV) en Voeggarant hebben een 
actieve rol gespeeld bij de opzet en inhoud van  
de opleiding. Bovendien is de uitvoeringsrichtlijn 
Historisch Voegwerk erin verwerkt. Met de opleiding 
Restauratie Voegen ben je dus helemaal ingevoerd 
in de kwaliteitseisen voor werken aan monumenten 
en lever je kwaliteitswerk af. Kortom, je werkgever 
kan je met een gerust hart naar een restauratie
project sturen. 

Historische voeg verdient 
 gediplomeerde restauratievoeger

Geen monument is  
hetzelfde. Dat maakt het 
werken in de restauratie  

afwisselend en interessant. 
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