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Wilt u in een kort tijdsbestek actuele 

kennis opdoen op het gebied van 

monumentenzorg, cultuurhistorie en 

regelgeving? Dan is deze cursus iets 

voor u. De lesstof, een mix van theorie en 

praktijk, is opgebouwd rond drie thema’s:  

 

 Historie & geografie 

 Beleid & juridisch 

 Monument & ruimtelijke ordening 

 

Na afloop van deze cursus bent u in staat 

in adviserende, dan wel beleidsmatige 

zin, een bijdrage te leveren aan plannen 

van uw organisatie in gebieden met 

cultuurhistorische waarde. U beschikt 

over de kennis om 

architectuurhistorische en 

landschappelijke waarden te herkennen. 

U bent bekend met de mogelijkheden om 

monumenten in hun omgeving te 

beschermen en te revitaliseren. Dit bin-

nen de relevante beleidskaders en wet- 

en regelgeving, waaronder Wabo en 

MoMo. Bovendien heeft u geleerd om 

bruggen te slaan tussen disciplines in uw 

werkomgeving, waardoor u de vertaling 

kunt maken naar integraal gemeentelijk 

erfgoedbeleid. Uiteraard komen ook de 

financiële aspecten aan de orde. 
 

Bestemd voor 

Bent u in uw baan verantwoordelijk voor 

taken op het gebied van monumentenzorg of 

historisch landschap? Houdt u zich bij een 

overheidsdienst, architect of restauratie- 

aannemer bezig met monumentenbeleid, het 

landelijk gebied of herbestemming? Dan 

kunnen wij u helpen uw kennis te 

actualiseren en uit te breiden. En daarmee 

uw carrièrekansen te vergroten.  

 

De cursus is met name geschikt voor:  

 Handhavers en vergunningverleners bij 

gemeenten 

 Beleidsmedewerkers Monumentenzorg/ 

cultuurhistorie van gemeentelijke-, 

provinciale-, en rijksoverheid 

 Medewerkers van organisaties die zich 

richten op beheer en restauratie van 

monumenten, zoals Stadsherstel en 

aanverwante instellingen. 

 Medewerkers van Erfgoedhuizen en 

steunpunten Monumentenzorg. 

 Leden en ondersteunend personeel van 

Monumentencommissies. 

 Medewerkers van architectenbureaus en 

aannemingsbedrijven gespecialiseerd in 

restauratie/renovatie. 

 Stedenbouwkundigen, planologen en 

mensen werkzaam in de ruimtelijke 

ordening die vanuit de veranderende 

wetgeving zich nu ook zouden moeten 

bezig houden met het inbedden van 

cultuurhistorie in ruimtelijke plannen. 

 Belangstellenden met een kunst-

historische, danwel een groene beleids of 

beheerders achtergrond  die hun kennis, 

met name gelet op technische en 

cultuurhistorische aspecten en wet- en 

regelgeving,  willen uitbreiden en 

verdiepen. 

 

Vooropleiding 

U kunt deelnemen aan deze cursus, als u 

beschikt over een diploma Bouwkunde of 

Ruimtelijke Ordening & Planologie op hbo-, 

dan wel mbo 4 -niveau. Of een hieraan 

gelijkwaardige werkervaring in de 

monumentenzorg. 

 

Duur en omvang 

De cursus duurt ongeveer 5 maanden en 

in opgebouwd uit een drietal thema’s. De 

eerste  twee thema’s volgt u in een 

gecombineerde groep samen met de 

opleiding Erfgoed & Ruimte. Het is 

mogelijk om een monumentenzorg en de 

Post-hbo opleiding Erfgoed & Ruimte te 

combineren. De gecombineerde leerroute 

duurt iets meer dan 1 jaar. 

 

    

 

"Binnen een korte periode heb ik ruime 

kennis opgedaan over de 

Monumentenzorg die ik direct kan 

toepassen tijdens mijn werkzaamheden 

als toezichthouder " 

 

Joeko Dietrich 

Senior Adviseur Toezicht en Handhaving, 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

 

 
 

 

 

 



 
   

   

 

Inhoud 

 Bouw- en architectuurhistorie 

 Herbestemming 

 Cultuurhistorie in het landschap 

 Wet- en regelgeving 

 Financiële (on)mogelijkheden 

 Planologische bescherming 

 Gemeentelijk erfgoedbeleid 

 Historische bouwmaterialen, 

constructies en  restauratietechnieken, 

duurzame monumentenzorg. 

 

In de cursus ligt de focus sterk op praktische 

toepasbaarheid. Zo behandelen uw 

docenten de lesstof aan de hand van 

voorbeelden uit de professionele praktijk en 

is er ook ruimschoots gelegenheid om uw 

eigen casuïstiek in te brengen. Bovendien 

staan er per thema excursies naar landelijk 

of stedelijk gebied op het programma. Alle 

drie de studieonderdelen worden afgesloten 

met een schriftelijke opdracht waarin uw 

eigen beroepspraktijk centraal staat.  

 

Plaats 

De lessen worden verzorgd op Nijenoord 1 

te Utrecht. Deze locatie van Hogeschool 

Utrecht is ook per openbaar vervoer 

uitstekend bereikbaar.  

 

Diploma 

De toetsing van de cursus bestaat uit 

opdrachten per thema, alsmede twee 

theoretisch tentamens. Bij voldoende 

afsluiting ontvangt men een certificaat van 

Hogeschool Utrecht. 

 

Organisatie 

De cursus is ontwikkeld door Hogeschool 

Utrecht in samenwerking met deskundigen 

uit het bedrijfsleven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 


