Workshops voor de restauratie- en bouwbranche
Voor vakmensen en specialisten

Samenvatting

Instroomniveau:
Mbo-niveau
Doelgroep:
vakmensen en specialisten

In het bevingsgebied wordt – vroeg of laat – gestart met het onderhouden en restaureren
van monumenten met bevingsschade. Helaas is de restauratiebranche vakmensen aan het
verliezen, waardoor kennis en ervaring verloren dreigen te gaan. Dat kan grote gevolgen
hebben voor de kwaliteit van de monumenten.
Deze workshops zijn dan ook bedoeld om het restauratievak onder de aandacht te brengen
en de kennis en kunde op het gebied van restaureren te verhogen. De serie richt zich
specifiek op bouwvakkers, vakmensen en specialisten. De workshops zijn ontwikkeld door
ROC Friese Poort i.s.m. Vereniging Restauratie Noord, Restauratie Opleidingsprojecten en
EPI-kenniscentrum.

Inhoud
Er wordt een beknopt overzicht geboden van een aantal belangrijke vakgebieden die nodig
zijn bij het restaureren van monumenten in het noorden. Aansluitend op de onderwerpen
uit de reeks kunt u desgewenst bij ROC Friese Poort of andere partijen verdiepende
(vervolg-)cursussen volgen.

Doelgroep
- Vakmensen en specialisten uit de restauratie- en bouwbranche
- Uitvoerende medewerkers

Trainers
Iedere workshop wordt gegeven door een professional, gekozen bij het onderwerp van de
workshop.

Instroomniveau
Mbo-niveau

Kostenspecificatie
De gehele serie van zes workshops kost in totaal (*kosten onder voorbehoud):
- Voor medewerkers van bedrijven en instellingen 375,- euro*
- Voor medewerkers van maatschappelijke en belangenorganisaties 250,- euro*
- Voor studenten 125,- euro*

Startdata
2 april 2019 workshop 1 		
16 april 2019 workshop 2 		
24 april 2019 workshop 3 		
14 mei 2019 workshop 4 		
21 mei 2019 workshop 5 		
28 mei 2019 workshop 6 		

– Praktijkvoorbeelden restauratievakmanschap
– Houtverwerking en toepassing in de restauratie
– Historische dakbedekkingen en goten
– Historisch metselwerk en voegwerk
– Historisch glas
– Bouwfysica en restauratie

Omvang en spreiding
Zes workshops van twee uur, van 19.30 -21.30 uur.

Locatie
Wisselende locaties in de regio Groningen. Per workshop wordt een locatie gebruikt die
aansluit bij de inhoud van de workshop (werkplaats, excursielocatie, theorie-omgeving,
bouwbedrijf).

Groepsgrootte
Max. 16 personen (vol=vol!).

Afronding
Indien alle zes workshops zijn gevolgd, wordt een bewijs van deelname verstrekt.

Aanmelden
Duur: 6 dagen
Kosten: €125 - €375

Wilt u trainingen liever
in-company? Of denkt u aan
een opleiding die niet op
onze website staat?
In bijna alle gevallen is
maatwerk mogelijk.

Contact of meer informatie?
050-799 9910
info@epi-kenniscentrum.org
www.epi-kenniscentrum.org

Aanmelding geschied via de website www.epi-kenniscentrum.org.
Na aanmelding ontvangt u per post een factuur. Voor aanvang van de workshops dient de
betaling te zijn ontvangen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: planning@epi-kenniscentrum.org
of via telefoonnummer 050 799 9910.

