Werk met
je hoofd,
handen
en hart

Combineer
creativiteit,
ambacht en
innovatie

Professional in de Hout & Restauratietechniek

Niveau
MBO-3

Word jij houtexpert?
In Gelderland is grote behoefte aan een uitgebreide,
innovatieve houtrestauratie-opleiding op MBO-3 niveau.
Deze nieuwe opleiding is een ‘cross-over’ tussen de
opleidingen allround timmerman en allround meubel
maker. De kennis van het oude houtbewerkingsambacht
combineren we met de nieuwste technieken om
duurzaam te leren restaureren. Word jij de nieuwe
hout- en restauratiespecialist?

Opleiding Hout & Restauratietechniek

De opleiding Hout & Restauratietechniek is bedoeld voor
creatieve geesten die het ambachtelijke vak van houtbewerken
willen leren en kunnen toepassen. Timmerlieden en productie
medewerkers kunnen de opleiding volgen als specialisatie,
om monumenten te restaureren op basis van de oude
restauratietechnieken.
Wat kun je verwachten?
De opleiding Hout & Restauratietechniek bereidt slimme,
creatieve houtspecialisten goed voor op de toekomst van het
restaureren. Vanuit de basis van traditioneel timmerwerk komen
nieuwe technieken aan bod. Maar ook circulair en duurzaam
denken in de restauratiebouw. Je leert technieken als CNC,
3D-printen, infraroodscannen en het gebruik van drones. Daarnaast
krijg je les in communiceren, leiding geven en onderhandelen.
Deze vaardigheden heb je nodig in de restauratiepraktijk.
Voor Gelderse leerlingen en professionals
De opleiding richt zich op onder-instroom uit het VMBO en
HAVO en zij-instroom van MBO’ers en vakmensen, die op basis
van kennis en ervaring in aanmerking komen. Het is mogelijk
deze opleiding als BOL of BBL te volgen. Wij leiden op tot MBO-3
restauratietimmerlieden, die écht weten wat het huidige
restauratievak inhoudt. Leerlingen en professionals uit heel
Gelderland kunnen zich aanmelden.

Meld je aan op iederzijnvak.info/houtexpert

Start en toelatingseisen in 2020
De opleiding start op 24 augustus 2020. Voor toelating volg je
minimaal een VMBO- of HAVO-opleiding of werk je als professional
in de bouw en heb je kennis en ervaring van het restauratievak.
Programma in het kort
De opleiding bevat drie onderdelen:
1. Restauratietimmeren: theorie en praktijk
2. Moderne technieken zoals CNC, 3D-printen, infraroodscannen
en het gebruik van drones.
3. Sociale vaardigheden zoals communicatie, leiding geven en
onderhandelen.
Na zes maanden theorie ga je drie dagen per week in de praktijk
werken bij de Gelderse Kennis & Kunde-bedrijven.
Kosten
De kosten zijn afhankelijk van leeftijd en vooropleiding.
Kijk op graafschapcollege.nl.
Diplomering
Bij goed gevolg krijg je een MBO-diploma op niveau 3.
Aanmelding
De opleiding wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
het Graafschap College in Doetinchem.

Om monumenten te behouden en toekomst
te geven, zijn nieuwe restauratiespecialisten
nodig. Mensen die het vak van de meester zelf
willen leren. De creatieve geesten die werken
met hun hoofd, handen en hart.
De beste specialisten in Gelderland hebben hun
krachten gebundeld om kennis over het
restaureren van monumenten te delen en door
te geven. Op het kennisplatform IEDER ZIJN
VAK kun je terecht voor innovatieve
vakopleidingen, erkende cursussen, deskundig
advies en ontwikkelingen in het restauratievak.

Het Gelders Restauratie Centrum biedt erkende en praktijkgerichte
cursussen voor vakmensen in de restauratiesector.
Informatie over de opleiding
Roy Jansen: 06 363 181 23
Jan Gersen: 06 106 523 96
info@geldersrestauratiecentrum.nl

Gelders Restauratie Centrum
Hoogwaardige kennis voor vakmensen
in de restauratiesector
geldersrestauratiecentrum.nl

iederzijnvak.info
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