
MBO-3 niveau | bol / bblIeder zijn vak

Opleiding Technicus  
Hout en Restauratie
Werk met je hoofd, handen en hart

Combineer ambacht, innovatie en inzicht

Examinering

Aan het eind van de opleiding doe je een proeve van bekwaamheid. Tijdens de 

opleiding doe je vakvaardigheid- en theorie toetsen. Je bouwt een E-Portfolio 

op die de basis vormt voor het eind assessment. Bij goed gevolg krijg je een 

MBO-3 diploma.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van leeftijd en vooropleiding. Deze opleiding is een 

samenwerking van het Gelders Restauratie Centrum en het Graafschap College 

in Doetinchem.

Examinering, kosten en aanmelden

Roy Jansen: 06 363 181 23

Jan Gersen: 06 106 523 96

info@geldersrestauratiecentrum.nl

Neem voor meer informatie over de opleiding contact op:

geldersrestauratiecentrum.nl

Florijnweg 3, 6883 JN  Velp (industrieterrein de Beemd)

Meld je aan op  

www.graafschapcollege.nl/profielen/technicus-hout-en-

restauratie

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. 

Het Gelders Restauratie Centrum biedt erkende en 

praktijkgerichte opleidingen voor vakmensen in de 

restauratiesector. 

http://www.geldersrestauratiecentrum.nl
http://www.graafschapcollege.nl/profielen/technicus-hout-en-restauratie


Technicus Hout en RestauratieLeer het vak van de 
meester zelf

Wat kun je verwachten?

De THR-opleiding is een goede voorbereiding 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 wie?

De THR-opleiding richt zich op onder-instroom uit het Voortgezet Onderwijs 

(minimaal VMBO Kader) en op MBO-ers en zijinstromers met belangstelling voor 

het restauratievak. Het is een 3-jarige opleiding die je als BOL of BBL kunt 

volgen. Wij leiden op tot niveau 3 restauratietimmerlieden, die écht weten wat 

het huidige restauratievak inhoudt. Iedereen die interesse heeft in een opleiding 

tot restauratiespecialist kan zich aanmelden.

De opleiding Technicus Hout en Restauratie is bedoeld voor creatieve 

geesten die het ambachtelijke vak van houtbewerken willen leren en 

kunnen toepassen in het restauratievak. Timmerlieden en productie-

medewerkers kunnen de opleiding volgen als specialisatie, om 

monumenten te restaureren op basis van de oude restauratietechnieken.

Toelatingseisen

Voor toelating heb je minimaal een mbo-diploma op niveau 2 of een vmbo-

diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een 

overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. Ook kun je vanuit 

een zij-instroom/omscholings-traject toegelaten worden. Hiervoor maken we 

een persoonlijk traject op maat.

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.

In Gelderland is grote behoefte aan hout- en  

restauratiespecialisten. Daarom kun je nu de innovatieve 

opleiding Technicus Hout en Restauratie (THR) volgen 

op MBO-3 niveau. Deze nieuwe opleiding is een 

‘cross-over’ tussen de opleidingen allround 

timmerman en allround meubelmaker.  

Je leert duurzaam te restaureren door 

het oude houtbewerkingsambacht 

te combineren met de nieuwste 

technieken.

Kijk voor de startdatum en meer informatie op: www.geldersrestauratiecentrum.nl/opleidingen/technicus-hout-en-restauratie


