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      Passie en erfgoed komen samen op  

     de ErfgoedAcademie 
  

“Waar erfgoed vroeger als een afgebakend gebied werd    

gezien, wordt het nu als onmisbaar onderdeel van de        

ruimtelijke ordening beschouwd”, zegt Paul Meurs, bestuurs-

lid van de Victor de Steuersstichting en master bij de leergang 

‘Erfgoedfilosofie’ van de ErfgoedAcademie. “Daar komt nog 

bij dat erfgoed populairder is dan ooit. Ter illustratie: er is 

geen type gebouw dat zo veel in waarde is gestegen dan het 

monument. Monumenten en historische stads- en dorps-

gezichten zijn geliefde plekken om te wonen en te werken, en 

daarmee ook waardevast. Dat maakt dat meer partijen zich 

buigen over erfgoed-vraagstukken.”   

(Bestuursleden Victor de Stuers:  Albertine van Vliet,              

Fons Asselbergs en Paul Meurs). 

 

“Neem een herbestemmingsproject. Vroeger werd de       

erfgoedprofessional ingevlogen om advies uit te brengen.       

Tegenwoordig is advies alleen niet genoeg. De                      

erfgoedprofessional  beweegt zich binnen een team van    

architecten, projectontwikkelaars, gemeenten en ga zo maar 

door. Bovendien moet nu, mede door de toenemende rol van 

private investeerders, een verdedigbaar standpunt worden 

geformuleerd. Want wanneer het advies niet past in de    

plannen van een of meerdere partijen, is rechtsgang niet   

uitgesloten.” 

Verbinding zoeken 

Daar komt nog bij dat professionals steeds vaker meerdere 

aandachtsgebieden onder hun hoede krijgen. “Voorheen was 

er bijvoorbeeld een ambtenaar monumentenzorg,               

tegenwoordig is er een ambtenaar ruimtelijke ordening, die 

óók monumentenzorg in zijn pakket heeft”, zegt Meurs. 

Het veranderende speelveld vergt weliswaar verdieping,   

flexibiliteit en verandering, maar daar weegt volgens Meurs 

een aanzienlijk positief effect tegenop. “Nog niet zo lang    

geleden was het ‘de monumenten tegen de rest van de     

wereld’. Wij erfgoedprofessionals ‘wisten wel wat goed was 

voor het erfgoed’. Verstar je in die houding, dan mis je      

kansen om erfgoed betekenis te geven. Wil je erfgoed een 

toekomst geven, dan moet je samen met al die andere      

belanghebbenden verbinding zoeken. Met deze nieuwe visie 

wordt erfgoed van ons allemaal, staat het midden in de   

maatschappij.” 

Behoefte aan (bij)scholing 

De beschreven ontwikkelingen vragen om bijscholing van 

kennis en vaardigheden. “Wij voelen ons als                         

ErfgoedAcademie verantwoordelijk voor het niveau van     

kennis  en vaardigheden van de erfgoedzorgers. Het gaat 

daarbij niet alleen om actuele kennis over het vakgebied,    

beleid en wet- en regelgeving, maar ook om vaardigheden als 

het in interdisciplinaire teams kunnen samenwerken, het   

erfgoedstandpunt beargumenteerd kunnen inbrengen,    

overtuigen en je kunnen inleven in de ander”, zegt              

Monique Eerden, cursuscoördinator van de                           

ErfgoedAcademie.   

 

Dé erfgoedprofessional bestaat niet 

“Dé erfgoedprofessional bestaat niet. Er zijn professionals 

werkzaam in de erfgoedzorg met en zonder cultuur-

historische opleiding, er zijn ervaren erfgoedzorgers en er zijn 

beginners. Daarnaast zijn er full time erfgoedzorgers terwijl 

erfgoed voor anderen slechts één van de vele aandachtsge-

bieden is. Sommigen zijn strategisch beleidsmatig actief of als 

projectleider, terwijl de rol van anderen juist weer adviserend 

of uitvoerend is. Tenslotte zijn erfgoedprofessionals in diverse 

werkpraktijken werkzaam als ambtenaar, bestuurder, beheer-

der, rentmeester of ontwerper. Wat al deze professionals 

gemeen hebben, is hun passie voor erfgoed. Inhoudelijk heeft 

ieder type professional echter wel een andere scholingsbe-

hoefte.  Daarom heeft de ErfgoedAcademie een                   

gedifferentieerd aanbod.”   

De rol van de erfgoedprofessional verandert. 

Die ontwikkeling vloeit voort uit een               

vernieuwde kijk op erfgoedzorg, de                  

terugtrekkende overheid, wetswijzigingen,     

bezuinigingen en andere maatschappelijke    

ontwikkelingen. Dat vraagt om (bij)scholing, 

verdieping en een vernieuwde visie. 
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Van praktische handvatten tot filosofie 

Het aanbod bestaat uit onder andere praktijkdagen met     

onderwerpen als ‘vergunningverlening’, bestemmingsplan-

nen’, ‘toerisme en erfgoed’ en ‘financiën’. “Deelnemers krijgen 

niet alleen actuele kennis, maar ook praktische handvatten 

aangereikt. Bovendien klinkt de passie van zowel docenten als 

deelnemers in iedere les door”, zegt Ina Roeterdink, eveneens 

cursuscoördinator van de ErfgoedAcademie. Meurs vult haar 

aan: “Ik denk dat dit typerend is voor de ErfgoedAcademie: 

passie en erfgoed komen samen.”  

“De leergang Erfgoedfilosofie, voor de ervaren en strategisch 

opererende erfgoedprofessional, biedt reflectie op het vak, de 

training ‘vaardig overleggen’ en reflectie op de (eigen)        

praktijk”, zegt Eerden. “Erfgoeddilemma’s waarmee cursisten 

zich tijdens de leergang bezighouden zijn bijvoorbeeld ‘wat is 

erfgoed en wie bepaalt dat?’, ‘wanneer is iets nog                 

authentiek?’ en ‘hoe kies ik in de historische gelaagdheid?’”  

Ook voor specifieke doelgroepen als de makelaardij zijn er 

trainingen. “Een makelaar kan de kans op succesvolle           

herbestemming/restauratie van erfgoed al bij een eerste    

bezichtiging maken of breken”, zegt Roeterdink. “Door bij te 

dragen aan zijn kennis, vergroten we de kans dat mensen in 

het  belang van erfgoed handelen.” 

Ook na afronding van de leertrajecten kunnen deelnemers 

blijven investeren in hun kennis en vaardigheden. Roeterdink: 

“jaarlijks organiseren we meerdere ontmoetingen voor (oud-)

cursisten, zoals de provinciale netwerkbijeenkomsten en de 

ErfgoedOntmoetingen voor alumni van de leergang              

Erfgoedfilosofie”. 

Materie komt tot leven 

De lessen zijn bedoeld voor een heel gevarieerd gezelschap. 

Denk aan ambtenaren van gemeenten, provincies of rijk,    

wethouders, maar ook professionals uit de private sector,  

zoals architecten, aannemers, stedenbouwkundigen en      

professionals die (deels) actief zijn op het gebied van            

archeologie, erfgoedzorg, ruimtelijke ordening en cultuurland-

schap. Daarnaast behoren partijen als Monumentenwacht, 

regionale steunpunten en Adviesbureaus tot de doelgroep.  

De deelnemers komen samen op een plek die aansluit bij het 

onderwerp van die dag. “Beleving is immers een van de      

belangrijkste aspecten van erfgoed. Juist in zo’n opleiding die 

drijft op de passie van de deelnemers, is het belangrijk om 

locaties met eigen ogen te zien en ter plekke informatie en 

ideeën uit te wisselen. We bezoeken erfgoedlocaties en laten  

de eigenaar aan het woord. Zo komt de materie tot leven”, 

zegt Roeterdink.  

“De docenten zijn door de wol geverfd”, zegt Eerden. 

“Deskundigen van onder andere universiteiten, gemeenten, 

het Nationaal Restauratiefonds of de Rijksdienst voor het    

Cultureel Erfgoed.” 

Omdat onderling netwerken en informatie uitwisselen een 

wezenlijk onderdeel van het opleidingsaanbod vormen, biedt 

de ErfgoedAcademie de mogelijkheid om via de vernieuwde 

website www.erfgoedacademie.nl en via sociale media kennis 

te delen. Meurs: “immers, niet alleen het voortdurend opdoen 

van kennis is essentieel om dit vak goed uit te oefenen.        

Met elkaar sparren en informatie uitwisselen is eveneens    

onmisbaar voor de erfgoedprofessional van nú”. 

De ErfgoedAcademie is een activiteit van de  

Victor de Stuersstichting, een  initiatief van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed en Nationaal Restauratiefonds. Dit jaar 

zijn de voormalige ErfgoedAcademie en Erfgoed in de Praktijk 

samengegaan.  

Jaarlijks maken zo’n 500 deelnemers gebruik van het          

scholingsaanbod. Een nieuwe huisstijl onderstreept de        

samensmelting.  

 

 

Heeft u vragen over de ErfgoedAcademie?  

Neem dan contact op met Ina Roeterdink of  

Maartje Voskuilen. Zij helpen u graag.  

ErfgoedAcademie  

Postbus 15  

3870 DA Hoevelaken  

Tel (033) 2539 833  

 

info@erfgoedacademie.nl 

www.erfgoedacademie.nl  

‘Wil je erfgoed een toekomst  
geven, dan moet je verbinding zoeken’ 

‘De erfgoedprofessional van nú heeft 

overtuigingskracht en  

inlevingsvermogen’ 


