
 

 

 

 

PERSBERICHT 
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven redt 
restauratievakmanschap 
Onmisbare schakel voor behoud van cultureel erfgoed 
 
Breda – 25 juni 2019 | Een groep van 16 vaklieden van 9 Noord-Brabantse restauratiebouwbedrijven 
heeft, naast hun werk bij diverse restauratieprojecten, de pittige NCE-opleiding Specialist Restauratie 
Timmeren en Metselen op MBO-4 niveau volbracht. Op 2 juli ontvangen zij hun diploma uit handen 
van Bouwend Nederland-voorzitter en NCE-ambassadeur Maxime Verhagen en NCE-voorzitter Flip 
van de Burgt. De opleiding kon georganiseerd worden door de goede samenwerking tussen 
BouwSchool Breda, de Noord-Brabantse restauratiebedrijven en het Nationaal Centrum 
Erfgoedopleidingen.  

BouwSchool-directeur Erik Colijn maakt met een eigen Klankbordgroep Restauratie van 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, al langer jongeren en zij-instromers enthousiast voor het 
vakmanschap. Ook zet de BouwSchool in op een leven lang leren. Samen met NCE-
opleidingscoördinator Joop Jansen en ROP Zuid zette Colijn de schouders onder het werven van 
studenten voor de opleiding Specialist Restauratie Timmeren en Metselen, die in september 2018 
met 16 studenten bij BouwSchool van start kon gaan. De studenten zijn vakvolwassenen en 
werkzaam als allround timmerman en -metselaar bij restauratiebouwbedrijven (allen lid van 
Bouwend Nederland). 

Samenwerking tussen bouwscholen, restauratiebouwbedrijven en het Nationaal Centrum 
Erfgoedopleidingen blijkt de sleutel tot succes om het (restauratie)vakmanschap te behouden. Deze 
partijen zetten zich gezamenlijk in om de instroom in de bouw en restauratie te vergroten en het 
imago van bouwberoepen en vakmanschap te verbeteren. NCE ontwikkelt in nauw overleg met het 
bedrijfsleven restauratieopleidingen, die goed aansluiten op de behoeften in het werkveld. Met de 
inzet van scholen, bedrijven en NCE is het gelukt om de NCE-restauratieopleidingen te organiseren 
op locaties verspreid over Nederland. Behalve in Breda zijn er ook NCE-opleidingen gegeven in 
Leiden en  Arnhem, en starten er in september 2019 opleidingen in Amsterdam en Goes.  

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is opgericht om de toekomst van het 
restauratievakonderwijs veilig te stellen, gesteund door de minister van OCW en vele personen en 
organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector.  

De betrokken restauratiebedrijven zijn Bouwbedrijf Balemans b.v. (Breda), De Bonth van Hulten 
(Nieuwkuijk), Van Dinther Bouwbedrijf (Schaijk), J. van de Plas bv (Udenhout), Aannemingsbedrijf 
Nico de Bont B.V. (Vught), Zandenbouw bv (Aarle-Rixtel), Oome Raamsdonk B.V. (Raamsdonkveer), 
Koninklijke Woudenberg (Ameide), Den Hoed Aannemers (Bergambacht). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Niet voor publicatie: 
Op 2  juli a.s. vindt van 14:30 tot ca. 17:00 uur de diploma-uitreiking plaats van de opleiding Specialist 
Restauratie Timmeren & Metselen bij de BouwSchool in Breda, (Biesdonkweg 31, 4826 KS Breda). Tussen 
15.00 en 16.00 uur houden Maxime Verhagen, Erik Colijn en Flip van de Burgt een toespraak.  
Wilt u de diploma-uitreiking bijwonen? Meld u zich dan aan via info@erfgoedopleidingen.nl  
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
Flip van de Burgt, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen, 033 - 445 01 00 of 
Erik Colijn, BouwSchool Breda, 076 530 60 60. 
Meer over de drie organisaties: 
Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen | BouwSchool Breda | Bouwend Nederland 
Fotobijschrift: 
De 16 vaklieden deelnemers vanuit 9 restauratiebouwbedrijven, die hun opleiding Specialist Restauratie 
Timmeren & Metselen bij de BouwSchool in Breda bekronen met een diploma, voor de Stadhouderspoort van 
het Kasteel van Breda, dat de studenten in het kader van de opleiding bezochten.  
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