Aan belanghebbende,

Datum
Ons kenmerk

Onderwerp

11 mei 2016
aes/jsn

Contactpersoon
Mobiel nummer

Alfred Evers
06-42656841

Voorlichting opleiding “Professional Restauratie”
Geachte heer/mevrouw,
Heeft u in uw werk regelmatig te maken met monumenten en wilt u uw kennis op dit vlak graag
verdiepen? Of u bent werkzaam in de restauratie/bouw en wilt u zich graag gaan specialiseren in de
zorg voor monumenten?
Dan is de tweejarige beroepsopleiding “Professional Restauratie” wellicht iets voor u. Deze opleiding
wordt aangeboden door het ROC van Twente en is bedoeld voor een gevarieerde doelgroep van
onder meer:






Medewerkers monumentenzorg en/of toezicht & handhaving bij de overheid
Medewerkers van architecten- en adviesbureaus
Monumentenwachters
ZZP-ers of medewerkers van bedrijven in verschillende restauratiedisciplines

Graag nodigen wij u uit voor de voorlichtingsbijeenkomst van de opleiding Professional Restauratie.
Datum: Dinsdag 31 mei 2016 van 19.00 tot 21.30 uur.
Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 8012 DE, Zwolle
Restauratie staat landelijk, provinciaal en gemeentelijk in de belangstelling. Dit vraagt bij alle
betrokkenen om specialistische kennis over ontwerp, voorbereiding, uitvoering, wet- en regelgeving
en financiering. Deskundigheid in de monumentensector is noodzakelijk om ons cultureel erfgoed op
verantwoorde wijze in stand te houden. De kennis en deskundigheid die de opleiding Professional
Restauratie u biedt, maakt het u mogelijk om vanuit een ander perspectief naar restauratie en
onderhoud te kijken. Deze opleiding kan voor u of uw collega ook interessant zijn om op de hoogte te
blijven van de steeds sneller veranderende restauratiesector.
Het programma van de voorlichtingsavond bestaat uit een aantal korte, informatieve blokken.
In verband met de organisatie stellen wij het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. U kunt dat
doen d.m.v. het bijgevoegde antwoordformulier dat u per post kunt verzenden, maar aanmelden via
e-mail is ook mogelijk (zie bijlage). Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 23 mei a.s.
Wij hopen u op dinsdag 31 mei a.s. te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,

Team opleiding Professional Restauratie

Voorlichting Opleiding Professional Restauratie
Dinsdag 31 mei 2016 om 19.00 uur
Assendorperstraat 29 te Zwolle

De heer / mevrouw

…………….…………………………………………………….…………

Bedrijf / instelling

…………….…………………………………………………….…………

Ja, ik kom graag naar de voorlichting Restauratiemedewerker.
Indien u op voorhand vragen heeft kunt u deze hieronder vermelden.
1 ………………………………………………………………………………………………….……
2 ………………………………………………………………………………………………….……
3 ………………………………………………………………………………………………….……

Dit formulier graag uiterlijk 23 mei aanstaande zenden per mail aan:
ROC van Twente
t.a.v. Rita van den Berg
MBO College voor Bouw, Infra & Interieur
Team kader bouw/infra Rijssen
f 0548-376153
@ rvandenberg@rocvantwente.nl

