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ROP Nederland wordt financieel mogelijk gemaakt door
bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het
ministerie van OCW, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor
de Bouwnijverheid en de provincies Overijssel, Utrecht, NoordHolland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Contact met ROP?
ROP Nederland werkt vanuit regio’s met eigen coördinatoren.
• ROP Noord-Nederland (Groningen. Friesland en Drenthe)
• ROP Oost

(Overijssel en Flevoland)

• ROP Midden West

(Utrecht en Noord-Holland)

• ROP Zuid West

(Zuid-Holland en Zeeland)

• ROP Zuid

(Noord-Brabant en Limburg)

Kijk op www.rop-nederland.nl voor het telefoonnummer en het

Het restauratievak is zijn vakmensen aan het verliezen. Ze gaan de komende jaren met pensioen en
verlaten het vak. Hun kennis en ervaring dreigen
verloren te gaan. Dat kan grote gevolgen hebben
voor de kwaliteit van de Nederlandse monumenten. ROP Nederland heeft dit probleem met haar
Restauratie Opleidingsprojecten de afgelopen
jaren succesvol aangepakt. We maken gebruik van
de kennis van ervaren vakmensen. Jonge bouwvakkers krijgen de kans om van oudere collega’s
het vak te leren.
ROP Nederland organiseert opleidingsplaatsen op
restauratieprojecten in het hele land. We zorgen
ervoor dat zoveel mogelijk jonge bouwvakkers de
restauratieopleidingen gaan volgen.
Om onze Restauratie Opleidingsprojecten tot een
succes te maken zijn we afhankelijk van het
enthousiasme en de inzet van opdrachtgevers,
overheden, opleiders en de bouwwereld.
Als alle betrokkenen samen hun schouders onder
de ROP-projecten zetten, kunnen we jonge bouwvakkers een goede toekomst geven in het restauratievak. En behouden we de expertise om onze
monumenten in topvorm te krijgen en te houden.
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mailadres van de coördinator in uw regio.

Vereniging ROP Nederland
Utrechtseweg 3F
3811 NA Amersfoort

info@rop-nederland.nl
www.rop-nederland.nl

Een goede toekomst
in een vak om trots op te zijn...

Het restauratievak
heeft dringend
nieuwe vakmensen
nodig
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Een goede toekomst in een vak om trots op te zijn...

Het restauratievak heeft dringend

nieuwe vakmensen

De vereniging Restauratie Opleidingsprojecten is opgericht om in Nederland meer restauratievakmensen te
kunnen opleiden. Kennis en vaardigheden van het restauratievak kunnen behouden blijven als er
voldoende jonge bouwvakkers zijn die voor een restauratieopleiding kiezen. ROP zorgt ervoor dat zij een
goede plek krijgen om het vak te leren. Restauratiebedrijven krijgen op deze manier talentvolle jonge
mensen binnen die bewust voor het restauratievak gekozen hebben.
ROP Nederland organiseert tientallen praktijkopleidingsplaatsen op restauratieprojecten. Zelf zijn we
geen opleidingsinstituut. Wij zorgen ervoor dat meer
jongeren de restauratieopleidingen willen én kunnen
gaan volgen.

Intermediair
ROP Nederland werkt als intermediair om ervoor te
zorgen dat restauratiebedrijven leerlingen krijgen en
dat er voldoende projecten zijn om leerlingen te
plaatsen.
ROP werkt met alle partijen samen die met het restauratievak te maken hebben. Behalve met restauratieaannemers hebben we contacten met opleidingsbedrijven, gemeenten, ROC’s, restauratiearchitecten
en monumenteneigenaren.

Leren met je handen
Op de projecten werken leerlingen en leermeesters
dagelijks samen. Al werkende leren de jongeren zo
de kneepjes van het vak.
• De restauratieopleidingen worden aangeboden in
de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het middelbaar beroepsonderwijs.
• De leerlingen werken vier dagen in de praktijk.
Daarnaast volgen ze één dag per week theorielessen op een ROC, soms als combinatie van dagen avondonderwijs.
• De leerlingen zijn in dienst bij een restauratiebedrijf of een opleidingsbedrijf in de bouw. Ze heb-

ben een arbeidscontract en tijdens hun opleiding
krijgen ze het cao-loon.

Erkende leerlingbouwplaatsen
In beginsel plaatst ROP leerlingen op erkende leerlingbouwplaatsen. Regelmatig inventariseren we of
nieuwe projecten als opleidingsplek in aanmerking
komen.
De uiteindelijke erkenning van projecten als leerlingbouwplaats is de taak van Fundeon, het kenniscentrum voor de bouw en de infra. Via Fundeon ontvangen bedrijven of eigenaren een financiële tegemoetkoming voor het beschikbaar stellen van een leerlingbouwplaats.

nodig

Regionale aanpak
Dankzij haar regionale aanpak kan ROP snel inspelen op wat er in de regio gebeurt. Er zijn vijf ROPregio’s met een eigen coördinator. Zij zijn het
dagelijkse aanspreekpunt voor leerlingen, bedrijven en opleiders.

Aanbod restauratieopleidingen
ROP Nederland probeert een zo breed mogelijke
groep jongeren aan te spreken. We hebben dan ook
een aanbod voor leerlingen op verschillende niveaus:
• Oriëntatie op werken in de restauratie
Timmerlieden en metselaars kunnen aan het eind
van hun basisopleiding op niveau 2 een oriëntatieperiode van twee tot drie maanden op een restauratieproject volgen. Ze gebruiken de oriëntatie om
erachter te komen of het restauratievak iets voor
hen is.
• Opleidingen restauratievakman Timmerlieden en
metselaars die hun basisopleiding op niveau 2 hebben afgerond, kunnen doorstromen naar een opleiding op niveau 3: Allround Timmerman Restauratie
en Allround Metselaar Herstel en restauratie.
Meestal zijn dit tweejarige opleidingen.
• Middenkaderopleiding Restauratie Leerlingen met
een diploma op niveau 3 kunnen doorstromen naar
de Middenkaderopleiding Restauratie op niveau 4.
Ze worden daar opgeleid voor functies als uitvoerder
of werkvoorbereider bij restauratiebedrijven, inspecteur bij de Monumentenwacht of monumentenambtenaar bij een gemeente.
De meeste leerlingen op de restauratieopleidingen
zijn timmerlieden en metselaars. Het restauratievak
heeft ook andere vakmensen nodig. Denk aan beroepen als schilders, stukadoors, steenhouwers, siersmeden, dakdekkers, riet- en leidekkers. De ROP coördinatoren beschikken over alle informatie om leerlingen
ook naar deze opleidingen te kunnen verwijzen.

