
 
 

Amersfoort, 30 januari 2020 

PERSBERICHT 

 

Start inschrijving NCE Meester-Gezelprijs 

Vanaf 1 februari kunnen leermeesters uit het restauratievak en hun leerling zich inschrijven voor 

de NCE Meester-Gezelprijs. Deze nieuwe prijs van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen geeft 

erkenning aan de bijzondere kennisoverdracht van leermeester op leerling, die zo belangrijk is voor 

het in stand houden van ambachtelijke restauratieberoepen. Inschrijven kan vanaf morgen, 1 

februari, tot en met 31 mei 2020. 

“We hebben de nieuwe Meester-Gezelprijs in het leven geroepen om de waardering en erkenning 

voor de bijzondere kennisoverdracht van leermeester op leerling te vergroten”, aldus Joop Jansen, 

coördinator opleidingen, van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). “Het vak wordt niet 

alleen maar geleerd uit boeken, maar juist ook in de praktijk van een leermeester. Door het uitreiken 

van de Meester-Gezelprijs wil het NCE het restauratievakmanschap én het ambachtelijk onderwijs in 

de spotlight zetten.” 

Voor wie is deze prijs 

Meester-gezel duo’s uit 14 verschillende restauratiedisciplines waaronder restauratie timmeren, 

metselen en schilderen, maar ook restauratie van roerend erfgoed of historische groen, kunnen zich 

aanmelden voor deze prijs. Zij komen in aanmerking als zij een uitzonderlijke prestatie hebben 

geleverd of bijvoorbeeld uitblinken in vakmanschap, oplossingsgerichtheid, teamwork, creativiteit en 

kennisoverdracht. De drie genomineerde duo’s mogen ieder gereedschap/materiaal ter waarde van 

€300 uitzoeken voor hun eigen vakdiscipline. Het winnende duo ontvangt €1.500,- per persoon om te 

besteden aan opleidingsmodules van het NCE of andere erfgoedstudies of aan een studiereis. De 

uitreiking van de NCE Meester-Gezelprijs vindt plaats tijdens de officiële opening van Open 

Monumentendag op donderdag 10 september 2020.  

Inschrijven 

Kijk voor meer informatie over deze NCE Meestergezel-prijs en de 14 verschillende 

restauratiedisciplines op de speciale website van Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. Inschrijven 

kan van 1 februari – 31 mei 2020.  

 

  

http://www.erfgoedopleidingen.nl/nce-meester-gezelprijs


 
 

 

 

 

 

Noot voor de redactie: 

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) ondersteunt restauratiedisciplines (via 

branchegroepen), die zó kleinschalig zijn, dat opleidingen op maat nodig zijn om instroom, kennis en 

vakmanschap op peil te houden. Het NCE werkt samen met alle betrokken partijen (branchegroepen, 

scholen en regionale organisaties) om gezamenlijk maatwerkoplossingen te realiseren en daarmee 

de toekomst van deze vakdisciplines te borgen. 

Voor meer informatie over de NCE Meester-Gezelprijs kunt u contact opnemen met John van den 

Heuvel, opleidingsadviseur, via 06 12 26 57 61 of j.vandenheuvel@erfgoedopleidingen.nl. 

NCE Meester-Gezelprijs https://www.erfgoedopleidingen.nl/nce-meester-gezelprijs 
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