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Algemene informatie 
 
1. Inleiding 
  
1.1 Algemeen 
 Vele jaren is een kopopleiding restauratietimmeren en -metselen op niveau 3 gegeven. 

Door wijzigingen in de kwalificatiestructuur van de MBO-opleidingen is de opleiding 
restauratietimmeren en -metselen op niveau 3 verdwenen. Gekozen is nu voor een 
opleiding Specialist Restauratie Timmeren en Specialist Restauratie Metselen op niveau 
4. 
Voor restauratievoegen bestond nog geen opleiding op niveau 3. Voor restauratievoegen 
is nu ook een kwalificatiedossier opgesteld op niveau 3: Vakman Restauratie Voegwerk. 
De huidige restauratieopleidingen worden gevolgd door zowel leerlingen die 
doorstromen vanuit het VMBO als vaklieden die al de nodige ervaring hebben opgedaan 
en zich verder willen verdiepen in hun vak. Dit zal bij de nieuwe opleidingen ook het 
geval zijn. 
Om de doorstroming vanuit niveau 3 te bevorderen wordt een keuzedeel 
‘Basisvaardigheden restauratietimmeren en -metselen’ ontwikkeld door Concreet 
(voorheen Fundeon). Dit keuzedeel wordt op niveau 3 aangeboden, zodat 
geïnteresseerden aansluiten kunnen doorstromen naar niveau 4. 

  
1.2 Uitgangspunten  
 Voor de uitwerking van de nieuwe opleidingen gelden de volgende uitgangspunten: 
 - de theoretische component (vakboek) omvat alle belangrijke items uit het 

betreffende kwalificatiedossier. De oude lesstof wordt geheel herzien, geactualiseerd 
en spoort met de relevante URL’s voor onderhoud en restauratie uitgegeven door de 
ERM; 

- de praktische component (werkboek), hierbij worden de eerder uitgegeven 
werkboeken geactualiseerd en samengevoegd tot één werkboek. Vragen, opdrachten 
en projecten uit het werkboek sporen met de katernen van het vakboek. 

  
1.3 Uitwerking 
 De volgende onderwijsproducten komen beschikbaar voor de opleiding specialist 

restauratie-timmeren en restauratie-metselen en restauratievoegen:  
- een vakboek voor zowel basisdeel als profieldeel van elke opleiding; 
- een werkboek (projecten) voor zowel basisdeel als profieldeel van elke opleiding; 
- een DLO waarin alle onderwijsproducten beschikbaar zijn voor de 

leerlingen/studenten en docenten. 
- examentoetsen voor het afnemen van de theoretische component. 

  
De nieuwe opleidingen en de bovenstaande onderwijsproducten zijn ontwikkeld door het 
nieuw opgerichte Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE1). Deze beheert de 
onderwijsproducten en draagt zorg voor onderhoud en actualisatie van de lesstof. 
Belangrijk uitgangspunt is dat leerlingen les krijgen in een inspirerende leeromgeving. 
Stages en werkervaringsplaatsen vinden plaats binnen zogenaamde 

RestauratieOpleidingsplaatsen (ROP) en jaarlijks worden Restauratieateliers opgezet bij 
                                                           
1 NCE is opgezet vanuit stichting BLEO (Beheer Leermiddelen Erfgoedopleidingen). Deze stichting beheerde reeds de opleiding Professional 

Restauratie (niveau 4). 
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interessante restauraties. De NCE heeft tevens een pool van externe vakdocenten die les 
kunnen geven en excursies kunnen verzorgen. 

  
1.4 Tijdpad 
 - Januari 2017: bekend welke ROC’s de opleidingen gaan geven; 

- Februari 2017: start voorlichting over de nieuwe opleidingen; 
- Augustus 2017: start nieuwe opleidingen. 
 

2 Leslijnen 
  
2.1 Lesstof algemeen 
 In de kwalificatiedossiers wordt, behalve aan de vaardigheden (kunde), ook veel waarde 

gehecht aan de kenniscomponent, i.c. de verdere verdieping van de kennis die al op 
niveau 3 is aangereikt. De uitgangspunten zijn: 
- er zal zoveel mogelijk aangehaakt worden bij al aanwezige lesstof zoals deze door 

Fundeon en het GRC zijn samengesteld; 
- er zal ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van andere bruikbare informatie 

(al dan niet via websites) van RCE en ERM; 
- lesstof, met vragen, antwoorden en de diverse soorten opdrachten sporen geheel met 

wat in de relevante URL’s is beschreven; 
- projecten (opdrachten) worden zodanig ingericht dat alle bijbehorende kernprocessen 

afgevinkt kunnen worden; 
- lesstof (vakboek) en lesbrieven (werkboek) sporen zorgvuldig met de betreffende 

toetsen theorie en BPV.  
  
2.2 Opzet lesstof 
 De allround opleidingen worden door verschillende ROC’s in het land gegeven. Voorheen 

kon gekozen worden voor de kopopleiding restauratie. Met het verdwijnen van deze 
opleiding is een groot gat geslagen in het opleiden in de restauratie. Dit gat zal worden 
opgevuld door enerzijds de keuzedelen “werken in een restauratieomgeving” voor zowel 
timmeren als metselen en aanvullend door de niveau 4 opleidingen Specialist restauratie 
timmerman en –metselaar. 
 

 Keuzedelen basisvaardigheden en kennis restauratie-timmeren en restauratie-metselen 
 Het keuzedeel ‘werken in een restauratieomgeving’, dat ontwikkeld wordt door 

Concreet, wordt gegeven op niveau 3. Het keuzedeel, dat op zo veel mogelijk ROC’s met 
een bouwopleiding moet worden gegeven, is bedoeld als een ontwikkeling van de 
basisvaardigheden op niveau 3. Door een aantal componenten uit de 
restauratieopleiding hierin onder te brengen, kan de niveau 4 opleiding ontlast worden. 

  
 Deze keuzedelen beschrijven de basiskennis en -vaardigheden waarmee een leerling kan 

werken op restauratieprojecten bij de meest voorkomende werkzaamheden. Daarnaast 
doet de leerling ervaring en inzicht op om te bepalen of het werkveld van de restauratie 
passend is voor hem. Door S-BB zijn hiervoor inmiddels beperkte kwalificatiedossiers 
opgesteld. De belangrijkste basiskennis en –vaardig-heden zijn hieronder weergegeven.  
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 Basisvaardigheden restauratie timmeren Basisvaardigheden restauratie-metselen 
 - oriëntatie op historische gebouwen; 

- restauratie-ethiek; 
- inmeten van te vernieuwen 

elementen; 
- ontmantelen; 
- stempelen en stutten; 
- kennis van diverse soorten 

balkverbindingen; 
- herstellen van balkkoppen, sporen, 

muurplaten, etc met diverse soorten 
verbindingen/technieken; 

- deel vervangen van kozijnen en deuren 
met meerdere technieken; 

- basiskennis houtsoorten (in de 
restauratie) met hun kenmerken; 

- actuele technieken/gereedschappen. 

- oriëntatie op historische gebouwen; 
- restauratie-ethiek; 
- inmeten van te vernieuwen elementen; 
- ontmantelen; 
- stempelen en stutten; 
- herstellen en aanhelen van 

muurafdekkingen en functioneel 
metselwerk; 

- metselen van trap en stoep; 
- repareren en injecteren van metselwerk; 
- inboeten en voegen, inclusief het 

verwijderen van de voegen; 
- basiskennis van natuursteen; hardsteen, 

zandsteen, kalksteen en tufsteen; 
- basiskennis steensoorten en 

(voeg)mortels met hun kenmerken en 
toepassingen; 

- actuele technieken/gereedschappen. 
  

Overige keuzedelen 
Binnen de niveau 4 opleidingen worden eveneens keuzedelen ontwikkeld/aangeboden. 
Het NCE ontwikkelt het keuzedeel Duurzaamheid in de restauratie, dat uitstekend past 
bij deze specialistenopleiding. Desgewenst kunnen algemene keuzedelen worden 
gekozen, bijvoorbeeld:  

 - Inspelen op innovaties; 
- Oriëntatie op ondernemerschap. 

  
2.3 Kwaliteitseisen van de opleiding 

NCE stelt twee belangrijke kwaliteitseisen aan de opleiding. De eerste is een inspirerende 
leeromgeving. De tweede is de kwaliteit van de docent. 

 Een inspirerende leeromgeving is van essentieel belang voor de kwaliteit van de 
opleiding. Enkele eisen die gesteld worden aan de leeromgeving zijn: 
- basisverzameling materialen die je tegenkomt in de restauratie: formaten baksteen, 

soorten hout + houtaantasting, monsters natuursteen, soorten dakpannen, hang- en 
sluitwerk etc. 

- enkele modellen, constructies, verbindingen etc.; 
- mogelijkheden om (droog) metselverbanden en voegen te oefenen, voldoende 

bakstenen; 
- ruimte om kleine praktijkoefeningen uit te voeren o.a. werkbanken en aflegtafels. 
 

 Een vast onderdeel van de inspirerende leeromgeving zijn de excursies. Het gaat hierbij 
om zowel de grote projecten zoals Binnenhof Den Haag (ateliers) als kleine projecten 
waar bijvoorbeeld de opname van gebreken uitgevoerd moeten worden. Samengevat 
gaat het om inhoudsvolle interactieve excursies. 

 
 
 
 

 
De minimale eisen die aan de vakdocenten in het algemeen worden gesteld, zijn o.a. 
kennis en ervaring opgedaan in het werkveld. NCE stelt ten behoeve van de opleidingen 
een docentenpool, waar de vakbekwame docenten zich kunnen aanmelden. NCE wil 
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2.4 

zorgen voor voldoende bijscholing en regelmatig overleg tussen de docenten over de 
opleidingen. 
 
Beschikbaarheid onderwijsproducten 

 De onderwijsproducten worden ondergebracht in de Digitale Leeromgeving die al is 
ingericht voor de opleiding Professional Restauratie. De DLO is als volgt ingericht: 
- algemeen informatief gedeelte met representatieve opdrachten als referentie. Voor 

de nieuwe opleiding moet deze nog worden ingericht; 
- studentendeel, toegankelijk via wachtwoord en inlogcode voor de ingeschreven 

studenten. Hierop staat alle lesstof, aanvullende informatie en de PDF’s van 
Powerpoints, filmpjes etc.; 

- docentendeel hierop staan alle beschikbare Powerpoints, diagnostische toetsen, 
antwoorden voor opdrachten, examentoetsen, tekenopdrachten etc. 

   
3. Praktische componenten (projecten) 
  
3.1 Uitgangspunten voor de Beroeps Praktijkvorming (BPV) 
 Voor de uitwerking van de projecten gelden de volgende uitgangspunten: 

- alle werkprocessen moeten afgevinkt kunnen worden in de geformuleerde 
opdrachten/projecten; 

- de inhoud van de opdrachten/projecten worden zodanig gedefinieerd dat studenten 
deze ook buiten hun huidige werkplek of werkkring als korte stage inhoud kunnen 
geven en in het uiterste geval binnen een samenwerkingsverband of een ROC; 

- de projecten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners uit het veld 
zoals aannemers, gespecialiseerde aannemers, gemeenten en instellingen zoals 
provinciale stichtingen Monumentenwacht en Professionele Organisaties 
Monumentenzorg. 

  
3.2 Inhoud van de opdrachten/projecten 
 - systematische werken bevorderen door het ontwikkelen van werkwijzers, checklisten, 

formats etc. 
- veel aandacht voor het op een rij zetten van argumenten voor gekozen oplossingen in 

verschillende situaties; 
- ethiek van restaureren en instandhouden aan de orde laten komen in vragen en 

casussen, sporend met de URL’s; 
- als vast punt opnemen: Veiligheid & Gezondheid, Arbo, Milieu, Bouwfysica en 

Duurzame Monumentenzorg.  
  
4. Opleidingslocaties 

Uitgangspunt voor NCE is een verdeling van de opleidingslocaties verspreid over het land. 
Hierbij wordt wel rekening gehouden met een voldoende aantal leerlingen. Voor de 
opleiding Restauratie Voegen zal gekozen worden voor één opleidingslocatie. We gaan 
uit van circa 10 leerlingen. De opleiding zal vooralsnog 1 keer per twee jaar gegeven 
worden. Voor de specialistenopleiding Restauratie timmerman en metselaar zal gekozen 
worden voor 4 à 5 locaties. We gaan uit van circa 40 leerlingen voor de opleiding 
restauratie timmerman en circa 10 voor de opleiding restauratie metselaar. Deze 
aantallen zijn mede gebaseerd op de arbeidsmarktbehoefte. 
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Bijlage 1 Opzet lesstof 
 
Leslijn 1 Bouwgeschiedenis (BG) en Organisatie bouwproces (OB))  
(Basisdeel restauratie-timmeren en -metselen en aangepast basisdeel -voegen) 
 
Om het aantrekkelijk te maken voor de vaklieden is niet gekozen voor bouwstijlen etc, 
maar voor de meest belangrijke categorieën gebouwen die de vaklieden in de praktijk 
tegenkomen. Per categorie wordt aandacht besteed aan kenmerkend timmerwerk en 
metselwerk. 
 
Organisatie van het bouwproces. Eventueel afsplitsen als een afzonderlijke leslijn. 
Richten op het opnemen van gebreken – nagaan van oorzaak en gevolg 
Richten op URL met instapmomenten 
Richten op werkvoorbereiding conform URL 
Keuring diverse materialen 
 
Leslijn 2 Materialen Constructies Gereedschappen (MCG) (Profieldeel timmeren en 
metselen) 
 
Profieldeel timmeren 
Hierbij inpassen van de lesstof uit het Vakboek van Fundeon en de aanvulling die 
ontwikkeld is door het GRC (zie bijlage 2). 
Globaal de volgorde van de behandelen onderwerpen aanhouden uit de URL 3001 
Incidenteel gebruik maken van fragmenten uit andere lesstof, zie Analyse 
Veel aandacht besteden aan de diverse oude en moderne gereedschappen + 
mogelijkheden 
 
Profieldeel metselen 
Hierbij inpassen van de lesstof van het GRC met de opdrachtmap zie bijlage 
De onderwerpen uit de URL 4003 verwerken in de lesstof 
Incidenteel gebruik maken van fragmenten uit andere lesstof, zie Analyse 
 
Profieldeel voegen 
Hiervoor een apart vakboek samenstellen op basis van beschikbare materialen, 
cursussen, zie Analyse 
Globaal de volgorde aanhouden uit de URL 4006. 
Veel aandacht besteden aan de diverse gereedschappen + doen van eenvoudige proefjes, 
zie bijlage van de URL 4006 
 
Werkprocessen Basisdeel 
Hieronder zijn de werkprocessen aangegeven voor het basisdeel. Deze moeten nog 
gegroepeerd worden tot een of meerdere opdrachten. Vervolgens moet de betreffende 
opdracht uitgewerkt worden. Zie voor de ontwikkelde format + voorbeeld de opleiding 
Professional Restauratie 
 
Restauratie-timmeren 
Werkproces 1 Oriënteert zich op de opdracht 
Werkproces 2 Stemt restauratiewerkzaamheden af met collega’s en derden 
Werkproces 3 Bereidt de werkplek voor 
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Werkproces 4 Rapporteert over de werkzaamheden 
 
Restauratie-metselen  
Werkproces 1 Oriënteert zich op de restauratieopdracht 
Werkproces 2 Stemt restauratiewerkzaamheden af met collega’s en derden 
Werkproces 3 Rapporteert over de restauratiewerkzaamheden 
 
Restauratie-voegen  
Werkproces 1 Richt werkplek in 
Werkproces 2 Verwijdert voegwerk 
Werkproces 3 Herstelt metselwerk en constructies 
Werkproces 4 Reinigt gevels 
Werkproces 5 Maakt gevel voegrijp 
Werkproces 6 Voegt metselwerk 
Werkproces 7 Beschermt gevels 
Werkproces 8 Ruimt werkplek op 
 
Werkprocessen Profieldeel 
 
Restauratie-timmeren  
Werkproces 1 Ontmantelen houtconstructies 
Werkproces 2 Bepaalt maten en zet werk uit 
Werkproces 3 Repareert of vervaardigt houten onderdelen 
Werkproces 4 Brengt houten onderdelen aan 
Werkproces 5 Herplaatst hang- en sluitwerk 
Werkproces 6 Ruimt de werkplek op 
 
Restauratie-metselen  
Werkproces 1 Verwijdert metselwerk 
Werkproces 2 Herstelt metselwerk 
Werkproces 3 Brengt benodigde bouwkundige voorzieningen aan t.b.v. metselwerk 
Werkproces 4 Brengt eenvoudig voegwerk aan 
Werkproces 5 Dekt metselwerk af 
Werkproces 6 Ruimt de werkplek op 
 
Restauratie-voegen  
Werkproces 1 Oriënteert zich op de restauratieopdracht 
Werkproces 2 Stemt restauratiewerkzaamheden af met collega’s en derden 
Werkproces 3 Rapporteert over de restauratiewerkzaamheden 
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Bijlage 2 Uitwerking leslijnen 

Uitwerking leslijn 1 Bouwgeschiedenis (BG) en Organisatie Bouwproces (OB) 
a. vakboek 
- er is geen goed toegesneden vakboek op het betreffende niveau aanwezig; 
- er kan wel geput worden uit lesstof die ontwikkeld is voor cursussen, instructies en 

misschien een aangepast deel uit de leslijn CMG en PO van Professional Restauratie; 
- voor Bouwgeschiedenis zijn tekstfragmenten uit de cursus Levende Stenen bruikbaar. 

Deze moeten wel geactualiseerd en aangepast worden. 
 
b. werkboek 
- het gaat vooralsnog om 12 lesbrieven Bouwgeschiedenis en 6 lesbrieven Organisatie 

Bouwproces;  
- voor een goede koppeling met de projecten hierin korte opdrachten verwerken of 

inpassen in te organiseren excursies; 
 
c. koppeling aan opdrachten/projecten BPV 
- extra aandacht aan koppeling met opdrachten/projecten BPV;  
- aandacht voor de aansluiting op de opleiding Professional Restauratie.  
 
d. examentoets 
- viervoudige meerkeuzevragen over de theorie; 
- examenvragen opgedeeld per hoofdstuk/lesbrief, zodat deze ook per 

hoofdstuk/lesbrief geactualiseerd kunnen worden. De databank wordt beheerd door 
de NCE.  

 
Uitwerking leslijn specialist restauratie-timmeren 
a.  vakboek 
- er is een vakboek van Fundeon aanwezig en aanvullende lesstof van het GRC; 
- de lesstof is in grote lijnen bruikbaar, maar wordt conform de leslijn geactualiseerd en 

samengevoegd tot een nieuw vakboek;  
- alle beschikbare informatie van RCE en ERM wordt in het vakboek verwerkt. 
 
b. werkboek 
- de werkboekjes van Fundeon en GRC worden omgezet in de format en opmaak van de 

lesbrieven voor Professional Restauratie en samengevoegd tot 1 werkboek; 
- aan de URL 4001 Historisch timmerwerk en de URL 3001 Historische houtconstructies 

wordt nadrukkelijk aandacht besteed d.m.v. korte opdrachten, opzoeken informatie 
etc.  

- bij de korte  oefeningen/opdrachten in de lesbrieven komt een koppeling met de BPV 
met de af te vinken werkprocessen. 

 
c. koppeling aan BPV’s 

- bij het werkboek komen apart uitgewerkte opdrachten/projecten waarbinnen de 
werkprocessen getoetst en afgevinkt moeten worden; 

- in de opdrachten/projecten wordt vervolgens weer verwezen worden naar de 
lesbrieven, zie de format en voorbeelden bij de opleiding Professional Restauratie. 
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d. examentoets 
- alle examenvragen afkomstig van Fundeon worden herzien en gechecken op de 

actuele inhoud van werkboek/vakboek; 
- vragen worden opgedeeld per lesbrief, zodat deze ook per lesbrief geactualiseerd 

kunnen worden;  
- het goed kunnen schetsen van constructies is belangrijk. De al aanwezige 

tekenopdrachten worden gescreend en zo nodig aangevuld tot circa 15 tot 20 stuks 
teken/schetsopdrachten. 

 
Uitwerking leslijn specialist restauratiemetselen 
a.  vakboek 
- er is een deel uit het vakboek van Fundeon aanwezig en aanvullende lesstof van het 

GRC; 
- de lesstof is in grote lijnen bruikbaar, maar wordt conform de leslijn geactualiseerd en 

samengevoegd tot een nieuw vakboek;  
- alle beschikbare informatie van RCE en ERM wordt in het vakboek verwerkt. 
 
b. werkboek 
- de werkboekjes van Fundeon en GRC worden omgezet in de format en opmaak van de 

lesbrieven voor Professional Restauratie en samengevoegd tot 1 werkboek; 
- aan de URL 4003 Historisch metselwerk wordt nadrukkelijk aandacht besteed d.m.v. 

korte opdrachten, opzoeken informatie etc.  
- bij de korte  oefeningen/opdrachten in de lesbrieven komt een koppeling met de BPV 

met de af te vinken werkprocessen. 
 
c. koppeling aan BPV’s 

- bij het werkboek komen apart uitgewerkte opdrachten/projecten waarbinnen de 
werkprocessen getoetst en afgevinkt moeten worden; 

- in de opdrachten/projecten wordt vervolgens weer verwezen worden naar de 
lesbrieven, zie de format en voorbeelden bij de opleiding Professional Restauratie. 

 
d. examentoets 
- alle examenvragen afkomstig van Fundeon worden herzien en gecheckt op de actuele 

inhoud van werkboek/vakboek; 
- vragen worden opgedeeld per lesbrief, zodat deze ook per lesbrief geactualiseerd 

kunnen worden;  
- het goed kunnen schetsen van constructies is belangrijk. De al aanwezige 

tekenopdrachten worden gescreend en zo nodig aangevuld tot circa 10 tot 15 stuks 
teken/schetsopdrachten. 

 
Uitwerking specialistisch vakmanschap restauratievoegen 
a. vakboek 

- er is lesstof beschikbaar uit een eerdere opleiding bij BGA Boxtel. Verder worden 
lesstof uit de leslijn BG en OB benut. Hierin wordt lesstof toegevoegd toegespitst op 
restauratievoegwerk. .  

- Jaap  Koek (redacteur) beschikt verder over voldoende materiaal om de lesstof te 
schrijven. 

 
b. werkboek 
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- de format en opmaak van de lesbrieven voor Professional Restauratie worden voor 
het werkboek aangehouden; 

- aan de URL 4006 Historisch voegwerk wordt nadrukkelijk aandacht besteed d.m.v. 
korte opdrachten, opzoeken informatie etc. Ook het verantwoord reinigen van 
monumentale gevels komt aan de orde. 

- bij de korte  oefeningen/opdrachten in de lesbrieven komt een koppeling met de BPV 
met de af te vinken werkprocessen. 

 
c. koppeling aan BPV’s 

- bij het werkboek komen apart uitgewerkte opdrachten/projecten waarbinnen de 
werkprocessen getoetst en afgevinkt moeten worden; 

- in de opdrachten/projecten wordt vervolgens weer verwezen worden naar de 
lesbrieven, zie de format en voorbeelden bij de opleiding Professional Restauratie. 

 
d. examentoets 
- meerkeuzevragen worden ontwikkeld volgens het model van de opleiding 

Professional Restauratie; 
- vragen worden opgedeeld per lesbrief/werkboekje, zodat deze ook per lesbrief 

geactualiseerd kunnen worden;  
- het goed kunnen schetsen van te ontmantelen constructies + details is belangrijk. Er 

worden 8 à 10 tekenopdrachten bedacht. 
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Bijlage 3 
 
Basisdeel voor restauratietimmeren, -metselen en -voegen 
Voor het Basisdeel restauratie-voegen niveau komt een afgeslankte versie van BG en OB. 
Deze is aangegeven met een asterix. Mogelijk dat er nog 2 lesbrieven aan worden 
toegevoegd die toegespitst zijn op het vakgebied van de restauratievoeger. 
 
Inhoud vakboeken / werkboeken Bouwgeschiedenis (BG)  
 
Nr Titels en onderwerpen 
  
BG1* Historie bouwtechniek 
  
BG2* Kijken naar bouwkunst (monumenten) en beleven van bouwkunst (naar 

keuzemoduul?) 
  
BG3 Kastelen en historische buitenplaatsen 
  
BG4 Verdedigingswerken (poorten, muren, bastions) 
  
BG5 Kerken en kloosters 
  
BG6 Torens 
  
BG7 Openbare gebouwen (raadhuizen, waaggebouwen, vishallen etc) 
  
BG8 Woonhuizen (wooncultuur) 
  
BG9 Boerderijen (agrarische bouwkunst) 
  
BG10
* 

Bouwhistorie 

  
BG11
* 

Bouwsporen in metselwerk 

  
BG12 Bouwsporen in timmerwerk 
 
 
Inhoud vakboeken / werkboeken Organisatie en Bouwproces (OB)  
 
Nr Titels en onderwerpen 
 
OB1* Organisatie van het bouwproces in de restauratie 
  
OB2 BRL’s Restauratie & Onderhoud en relatie met de URL’s 
  
OB3 Bestek en werkomschrijvingen in de restauratie + relatie met URL’s 
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OB4 Inkoopproces en keuring materialen i.s.m. relevante URL;s 
  
OB5 Opname bouwkundige staat voor timmerwerk – metselwerk - instapmomenten 
  
OB6* Aspecten voor de werkvoorbereiding conform de relevante URL’s  
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Profieldeel Restauratie-timmeren 
 
Inhoud vakboeken/werkboeken Materialen Constructies Gereedschappen (MCG)  
 
Nr Titels en onderwerpen 
  
MCG1 Aanpak instandhouding, ontmantelen, consolideren conform URL 3001 - 

restauratieladder 
  
MCG2 Materialen in restauratie,  eisen aan hout, natuursteen, metalen 
  
MCG3 Voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats: URL 3001 par. 3.3, o.a. 

ontmantelen 
  
MCG4 Conserveren (aantasting insecten en zwammen), flankerende maatregelen 
  
MCG5 Repareren en vernieuwen van gebinten, balklagen met verankeringen, vloeren 

en wanden 
  
MCG6 Repareren en vernieuwen van kapconstructies + onderconstructie + 

dakbedekking 
  
MCG7 Repareren en vernieuwen van kozijnen, ramen, deuren en luiken (beglazing) 
  
MCG8 Repareren en vernieuwen van binnentimmerwerk 
  
MCG9 Repareren bijzondere houtconstructies: torenspitsen, klokkenstoelen 
  
MCG1
0 

Aanverwante disciplines: loodgieter/leidekker, schilder, stucadoor en smid 

  
MCG1
1 

Installaties, energiebesparing, flora en fauna 

  
MCG1
2 

Maken van schenkels en formelen voor strekken, bogen en gewelven 

  
MCG1
3 

(Decoratieve afwerking diverse onderdelen interieur) 

 
 
Profieldeel Restauratie-metselen 
 
Inhoud vakboeken/werkboeken Materialen Constructies Gereedschappen (MCG)  
 
Nr Titels en onderwerpen 
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MCG1 Aanpak instandhouding, ontmantelen, consolideren conform URL 4003 - 
restauratieladder 

  
MCG2 Materialen in restauratie  eisen aan baksteen, mortel en natuursteen 
  
MCG3 Voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats: URL 4003 par. 3.3 
  
MCG4 Functioneel metselwerk (funderingen, schoorstenen, kolommen en pilasters, 

stoepen)   
  
MCG5 Bijzondere constructies (vlechtingen, ezelsruggen, decoratief metselwerk)  
  
MCG6 Strekken en bogen  
  
MCG7 Inboeten en herstellen scheuren (+ URL 4006 lateraalscheuren, wapening 

aanbrengen)  
  
MCG8 Varia (URL 4003 metselwerk rond waterlijn, grondkerend of grondgedekt 

metselwerk 
  
MCG9 Wand- en vloerafwerking (pleisterwerk, wand- en vloertegels)  
  
MCG1
0 

Aanverwante disciplines: timmerman, stukadoor en smid 

  
MCG1
1 

Flora en fauna 

 
 
Profieldeel Restauratie-voegen 
 
Inhoud vakboeken/werkboeken Materialen Constructies Gereedschappen (MCG)  
 
Nr Titels en onderwerpen 
  
MCG1 Aanpak instandhouding, opname conform URL 4006 - restauratieladder 
  
MCG2 Materialen in restauratie eisen aan baksteen, bindmiddelen, toeslagstoffen, 

prefab mortels etc 
  
MCG3 Voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats – inzet materieel / 

gereedschappen 
  
MCG4 Conserveren metsel- en voegwerk – reinigen, verwijderen algen, mossen, graffiti   
  
MCG5 Repareren metsel- en voegwerk -  verwijderen, inboeten, repareren, patineren 
  
MCG6 Bepalen samenstelling en kleur voegspecie, opzetten en aanbrengen 

proefstukken  
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MCG7 Verankering / wapening aanbrengen (combi met restauratie-metselen  
  
MCG8 Aanbrengen eenvoudige voegen – technieken – verdichten - bevochtigen 
  
MCG9 Aanbrengen bijzondere voegen – restaureren bijzonder voegwerk   
  
MCG1
0 

Aanverwante disciplines: metselaar en stukadoor – iets over behoud flora / 
begroeiing 

  
 


