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In deze opleiding verwerft u meer inzicht in 

de waarde van cultureel erfgoed, de 

mogelijkheden om erfgoed in te passen in 

plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen en 

in de rol en positie van daarbij betrokken 

partijen. U bent in staat uw organisatie te 

adviseren en plannen op dit gebied te 

formuleren en te implementeren. U kent de 

cultuurhistorische waarde van 

monumenten en landschappen en weet 

deze waarden in ruimtelijke plannen te 

toetsen. U weet adequaat in te spelen op 

actuele wet- en regelgeving, modernisering 

van de monumentenzorg en de nieuwste 

herbestemmingopgaven. U geeft hiermee 

een belangrijke impuls aan de 

optimalisering van de leefkwaliteit. 

 

Bestemd voor 

Bent u functionaris bij een gemeente, 

woningcorporatie of ingenieursbureau, dan wel 

werkzaam bij een architecten- of 

stedenbouwkundig adviesbureau? Heeft u in 

uw positie te maken met monumenten, 

cultuurlandschap of ruimtelijke planvorming of 

bent u betrokken bij ontwikkelingen in 

gebieden met erfgoed? Dan biedt deze 

opleiding u dé kans om in uw werkomgeving  

een brug te slaan tussen cultureel erfgoed en 

ruimtelijke ontwikkelingen, met mogelijk 

nieuwe carrièreperspectieven op het snijvlak 

van deze beleidsterreinen. Na het volgen van 

deze opleiding bent u volledig op de hoogte 

van alle facetten die van belang zijn bij het 

inbedden van cultureel erfgoed in de 

ruimtelijke ontwikkelingen: van 

bouwtechnieken, bouw- en cultuurhistorie tot 

ruimtelijke planvorming en wet- en 

regelgeving. Met deze opleiding verbreedt u 

uw kennis, waardoor u zichzelf nog meer als 

allrounder kwalificeert. 

 

Vooropleiding 

U heeft toegang tot deze opleiding, indien u 

in het bezit bent van:  

 Een afgeronde universitaire-, of hbo-

bachelor Bouwkunde, Ruimtelijke 

Ordening of Planologie 

 Een afgeronde universitaire-, of hbo-

bachelor Projectontwikkeling of 

gelijkwaardig 

 Een afgeronde universitaire-, of hbo-

studie Architectuurhistorie of 

Archeologie 

 Een afgeronde universitaire-, of hbo 

studie Landschapsarchitectuur of Land- 

en water management 

 Een met goed gevolg afgeronde hbo-

cursus Monumentenzorg van 

Hogeschool Utrecht 

 Aantoonbare ervaring in de 

monumentenzorg met relevante 

opleiding op hbo-niveau in combinatie 

met twee jaar relevante werkervaring. 

 

Vrijstelling 

Deelnemers die de hbo-cursus 

Monumentenzorg van Hogeschool Utrecht 

(na september 2011) hebben gevolgd, 

krijgen voor de eerste twee thema’s 

vrijstelling. Wel dienen zij alsnog een essay 

gekoppeld aan thema twee te schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“De opleiding verbreedt mijn 

monumenten kennis en verdiept mijn 

inzicht in de waarde van het cultureel 

erfgoed als geheel, zodat ik mijn functie 

als monumenten ambtenaar meer 

inhoud kan geven.” 

 
Tjerk Medemblik, medewerker 

Vergunningen en Monumenten gemeente 

Wijdemeren 

 

 

 

 



 

 

Inhoud 

 modernisering monumentenzorg 

 cultuurlandschap en historische  

 bouw-architectuurhistorie 

 geografie 

 wet- en regelgeving (o.a. nieuwe WRO en 

Wabo) 

 gebiedsgerichte monumentenzorg, 

welstand en beeldkwaliteit 

 omgang met archeologische waarden 

 erfgoed & ontwerp en 

bestemmingsplannen 

 financiële (on)mogelijkheden 

 maatschappelijke kosten- baten Analyse 

(MKBA) 

 waarderingssystematiek voor gebieden; 

 actuele herbestemmingsopgave 

 ruimtelijke inpassing infra, water en 

cultuurhistorie 

 

Het programma kent een grote 

praktijkcomponent. Zo worden bij de eerste 

twee onderdelen individuele, schriftelijke, 

opdrachten uitgevoerd. Het maken van een 

gebiedsbeschrijving en het schrijven van een 

essay, waarvoor bronnenonderzoek gedaan 

moet worden. Cursisten brengen hierbij   

casussen uit hun  eigen beroepspraktijk  in. 

Het tweede deel van de opleiding werken de 

deelnemers in multidisciplinaire groepjes 

samen aan een gezamenlijk product: een 

gebiedsvisie. Deze visie over een onderwerp 

uit de beroepspraktijk wordt vervolgens 

gepresenteerd aan medecursisten als de 

begeleidingscommissie.  

 

Duur en omvang 

10 maanden, 1 bijeenkomst per week  

 

Plaats 

De lessen worden verzorgd in het gebouw van 

Hogeschool Utrecht, Nijenoord 1 te Utrecht. 

Deze locatie van Hogeschool Utrecht is ook 

per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. 

 

Diploma 

Deze opleiding is geaccrediteerd door de 

Stichting Post-hbo Nederland. De toetsing van 

de cursus bestaat uit opdrachten per thema, 

alsmede twee schriftelijke tentamens. Indien 

de opleiding met positief resultaat is 

afgesloten, ontvangt men aan het eind van de 

opleiding een erkend post-hbo diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 

 

Aanmelden 

U kunt zich inschrijven door het aan-

meldingsformulier (portovrij) te sturen 

naar: 

 

Centrum voor Natuur & Techniek 
Antwoordnummer 9666 

3500 ZG  UTRECHT 

 

Of per e-mail naar info@cvnt.nl 

 

Informatie over startdatum en prijs 

Wij informeren u graag over de actuele 

startdatum en prijs. U kunt ook onze 

website raadplegen. 

 

Meer weten 

Bel (088) 481 8888 en vraag naar de 

studieadviseur. 
 

Cursus op maat 

Op uw specifieke kennisvraag zoeken 

wij graag een antwoord. Zo kunnen wij 

cursussen en opleidingen op maat voor 

u ontwikkelen die qua inhoud, niveau en 

duur worden afgestemd op uw 

behoeften. Deze in-company 

opleidingen verzorgen wij bij u in huis, in 

uw regio of op onze eigen locaties. 

 

Centrum voor Natuur & Techniek 

Nijenoord 1, 3552 AS  UTRECHT 

Postbus 182, 3500 AD  UTRECHT 

 (088) 481 8888 

info@cvnt.nl 

www.cvnt.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


