Technicus hout en restauratie
Deze opleiding is nieuw en uitdagend.
Werk jij graag met hout en vind je het werken met oude en nieuwe technieken
een uitdaging?
Dan is de opleiding Technicus hout en restauratie misschien iets voor jou.
De wereld van het hout kom je
overal tegen. Hout verbindt! Er
worden huizen van gebouwd,
meubels en interieurs van
gemaakt en oude gebouwen
hersteld.
Oude gebouwen vormen een
stukje gestolde geschiedenis van
de omgeving. Ze vertellen een
verhaal en dat verhaal
interesseert steeds meer
jongeren.
Als we deze monumenten ook in de toekomst hun verhaal willen laten vertellen,
dan moeten we met elkaar zorgen dat ze duurzaam gerestaureerd en
onderhouden worden. Dat is een uitdagende klus, waarbij veel meer
vakmanschap komt kijken dan je zo op het eerste gezicht zou zeggen.

In augustus 2015 zijn we gestart met de opleiding
Technicus hout en restauratie.
Een nieuwe opleiding waarin alle facetten die met
hout te maken hebben aan bod komen. Je gaat
intensief aan de slag met diverse houtsoorten,
bijzondere houtverbindingen zoals
zwaluwstaarten, maar ook met bijzondere
houtconstructies. Je komt in aanraking met
(historische) bouwmaterialen zoals deuren, ramen
en gebinten, maar evengoed met interieurbouw.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
allernieuwste computergestuurde machines en
technieken op het gebied van houtbewerken. Wij
bieden een opleiding aan waarbij ambachten
creativiteit bij elkaar komen. De nadruk ligt vooral
op praktische scholing. Leerlingen die deze
opleiding met succes afronden kunnen zelfstandig
een beroep uit oefenen.
Vakmanschap, creativiteit en waardering voor het
ambacht staan bij deze nieuwe opleiding hoog in
het vaandel.

Voor wie?
De opleiding is voor meisjes en jongens met minimaal een VMBO kader of TL
diploma die nieuwsgierig zijn om een ambacht te leren en belangstelling hebben
om te werken met oude en nieuwe hightech technieken en materialen.
We combineren in de opleiding eeuwenoude ambachten met hightech industriële
productie technieken. Het is een opleidingstraject, waarin interieur, design en
vaktechniek bij elkaar komen. Op deze manier wordt er bevlogenheid voor uniek
vakmanschap gecreëerd. Als dit jou aanspreekt, dan is deze opleiding iets voor
jou.
Wat ga je leren.
Gedurende de opleiding gaan we diep in op het maken en toepassen van
verschillende houtverbindingen, houtconstructies, houtbewerkingstechnieken,
zoals rondwerk: het buigen van hout met stoom en het maken van inlegwerk.
Maar ook kun je je bekwamen in het restaureren van oude gebouwen,
constructies en interieur.

Voor degene die zich daarna wil specialiseren in ontwerpen en design van zowel
gebouwen, is deze opleiding een mooie opstap
Wanneer
Augustus 2016 starten we met deze 3-jarige opleiding.
Je week bestaat ongeveer uit:
1 dag theorie bij het ROC van Twente in de Gieterij in Hengelo
1 dag praktijkinstructie op het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht
in Hengelo
Stage vormt een vast onderdeel van het programma en zal gemiddeld 3
dagen per week worden ingevuld.
Na het behalen van het diploma kun je doorstromen naar middenkader
opleidingen zoals de restauratie professional, werkvoorbereider, ontwerper.
De opleiding is uniek omdat:
* Je vanwege de inhoud van de opleiding geplaatst kunt worden bij een breed
scala aan bedrijven zoals timmerbedrijven, restauratiebedrijven,bouwbedrijven,
meubelmakersbedrijven, maar ook bij ZZP-ers die deze werkzaamheden
uitvoeren.
- Door de combinatie van theorie en praktijkinstructie, het praktijkcentrum en de
aanwezige praktijkplekken bij diverse bedrijven, kun je op eigen kracht je weg
vinden als vakman.
- De praktijkinstructie grotendeels plaatsvindt in het Praktijkcentrum Restauratie
en Ambacht, waar een depot voor historische bouwmaterialen en de
aanwezigheid van mensen met passie voor het ambacht een grote dynamiek
oplevert in al zijn facetten.
- De goede contacten van het RIBO met het bedrijfsleven in Overijssel zorgt er
voor dat het praktijkcentrum over voldoende stage/werkplekken beschikt.
-Tijdens de opleiding gaan studenten enkele malen op excursie en nodigen we
verschillende gastdocenten uit de restauratiebranche uit.
-De opleiding biedt de gelegenheid om kennis uit te wisselen met vaklieden uit
het buitenland
-Het diploma is een kwaliteitsborging om als deskundig vakman aan het werk te
kunnen.
Kosten
De kosten voor deze voltijds BOL opleiding bedragen € 1.137,= per schooljaar.
In veel gevallen is studiefinanciering mogelijk.
Voor nadere inlichtingen: Martin Bellers, Projectleider Stichting RIBO
mbellers@ribo.nl, M: 06-55793787
Kosten voor individuele werkstukken worden achteraf berekend en verrekend.
Locatie
Praktijkcentrum Restauratie
en Ambacht
Erve Woldhuis
Haarweg 3
7535 PC Hengelo

ROC van Twente
De Gieterij
Gieterij 200
7553 VZ Hengelo

AanmeldenJe kunt je aanmelden voor deze opleiding via dit e-mail adres:
mbellers@ribo.nl

