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Restaureren of renoveren? Hoe pak je ons erfgoed aan? Slim en behoedzaam,
zo leer je het in ons postgraduaat.
Voor iedereen die technische of esthetische beslissingen moet nemen in verband
met bestaande gebouwen of monumenten.
Praktijkgerichte interdisciplinaire studie van de verantwoorde aanpak van ons bouwkundig erfgoed. Het postgraduaat richt zich tot wie professioneel te maken heeft
met technische en esthetische beslissingen in de renovatie- en restauratiesector.
Start opnieuw vanaf oktober 2019 tot juni 2021, op 1 avond in de week en vrijdag
namiddag! Combineerbaar met een beroepspraktijk of een andere deeltijdse studie!

Grote nood aan professionals in renovatietechnieken
en monumentenzorg
De renovatie- en restauratiesector neemt een steeds groter deel in van de
bouw
activiteiten in Vlaanderen. Het aantal bouw
gronden wordt schaars,
terwijl anderzijds de hoge bebouwingsgraad een groot potentieel heeft aan
bestaande interessante bouwwerken. Het opnieuw gebruiken van die gebou
wen vormt een ware uitdaging. Historisch waardevolle gebouwen vormen
hierin de meest gevoelige component, omdat een misplaatste ingreep kan lei
den tot het onherroepelijk verlies van historische informatie en de onomkeer
bare verminking van waardevol erfgoed.

Doel
Het postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg biedt inzicht in
de belangrijkste aspecten van een verantwoorde aanpak van ons bouwkundig patrimonium: pathologisch, geschiedkundig, bouwtechnisch, esthetisch,
administratief en juridisch. De praktijkgerichte en interdisciplinaire aanpak
van het postgraduaat garandeert een onmiddellijk toepasbare verruiming
van de kennis. De interactie tussen cursisten die actief zijn in de sector en de
contacten met lesgevers uit verschillende disciplines bieden kansen voor ver
rijkende discussies en ontmoetingen.

Voor wie
Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die professioneel te maken heeft
met technische en esthetische beslissingen in de renovatie- en restauratiesector: (medewerkers van) architecten, interieurarchitecten, bouwkundig
ingenieurs en aannemers. Voorkennis over monumentenzorg is niet vereist. Enige ervaring met renovatie is een pluspunt.

Wat
Dit postgraduaat is opgevat als deeltijds modulair onderwijs en wordt
georganiseerd van oktober 2019 tot juni 2021, telkens op 1 avond in de
week en vrijdagnamiddag. Door de relatief beperkte tijdsbesteding is de
opleiding prima te combineren met een beroepspraktijk.
Gerenommeerde specialisten uit het werkveld brengen hun expertise en
knowhow op een boeiende en allesbehalve schoolse manier over door middel van hoorcolleges, workshops, casestudies, werf- en atelierbezoeken.
Na het volgen van dit postgraduaat sta je niet alleen inhoudelijk sterker
maar heb je ook een netwerk van contacten in de restauratiesector uit
gebouwd. Iedere deelnemer die het postgraduaat met succes voltooit, ontvangt een officieel erkend postgraduaatgetuigschrift.
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JAAR 1 (2019-2020)
SEMESTER 1: THEORETISCHE ACHTERGRONDEN

15 SP

90 CU

MODULE: restauratiefilosofie, bouwhistorisch onderzoek en
constructiegeschiedenis S1

6 SP

36 CU

MODULE: opmetingen en methodologie S1

6 SP

36 CU

MODULE: bouwpathologie S1

3 SP

18 CU

De eindcompetenties van dit semester zijn: inzicht hebben in verschillende bouwperiodes,
constructiemethodes en regionale gebruiken, inzicht hebben in renovatie- en restauratiefilosofie,
bouwhistorisch onderzoek kunnen uitvoeren, kunnen opmeten en inventariseren, inzicht hebben in
bouwpathologie, consequenties en diverse restauratieopties kunnen inschatten.

SEMESTER 2: TECHNISCHE BASISVORMING

15 SP

90 CU

MODULE: restauratietechnieken S2

9 SP

54 CU

MODULE: geïntegreerde oefening S2

6 SP

36 CU

De eindcompetenties van dit semester zijn: het kunnen stellen van gepaste diagnoses, voorstellen
kunnen formuleren voor eenvoudige preventieve en curatieve ingrepen op constructies en
materialen.

Waar
De colleges vinden plaats in Campus Brugge Station, Rijsel
straat 1,
8200 Brugge Sint-Michiels vlakbij het station, aan de balkonrotonde.

Lestijden

JAAR 2 (2020-2021)
SEMESTER 3: ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE

15 SP

90 CU

MODULE: opmetingen en methodologie S3

6 SP

36 CU

MODULE: wet- en regelgeving S3

3 SP

18 CU

MODULE: geïntegreerde oefening S3

6 SP

36 CU

De eindcompetenties van dit semester zijn: het kunnen opstellen van een restauratiedossier,
planning en budgettering kunnen opstellen rekening houdende met milieu- en wettelijke aspecten.

SEMESTER 4: ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE

15 SP

90 CU

MODULE: restauratietechnieken S4

9 SP

54 CU

MODULE: geïntegreerde oefening

6 SP

36 CU

De lessen worden gegeven vanaf oktober 2019 tot juni 2021, op 1 avond
in de week van 18u tot 21u en op vrijdagnamiddag van 13u45 tot
17u45. Af en toe worden studiebezoeken georganiseerd op een ander
moment van de week, dit steeds in samenspraak met de cursisten.
De normale schoolvakanties worden gevolgd, dat wil zeggen dat er geen
lessen zijn in juli, augustus en september, en evenmin tijdens herfst-,
Kerst- en Nieuwjaar en paasvakanties.
Het totale aantal lestijden (= contacturen) bedraagt 180 uren per academiejaar. In totaal 360 contacturen. De studiebelasting vergt bijkomende
uren studie, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring.
In juni 2020 en juni 2021 zijn er examens voorzien.

De eindcompetenties van dit semester zijn: het kunnen stellen van gepaste diagnoses, voorstellen
kunnen formuleren voor preventieve en gespecialiseerde curatieve ingrepen op constructies,
materialen en afwerkingstechnieken.

Meer info op www.howest.be/reno
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Docenten

Evaluatie en getuigschrift

De lessen worden gegeven door gastprofessoren en -sprekers, allen werkzaam in diverse disciplines in de sector van renovatie en monumentenzorg
(aannemers, ambtenaren, restauratiearchitecten, bouwhistorici, chemiespecialisten…). Op deze manier worden theorie, visie en praktijkgerichtheid
gecombineerd.

Aan de hand van een geïntegreerde oefening, enkele schriftelijke en mondelinge
examens wordt op het einde van elk cursusjaar de opgedane kennis van elke individuele cursist geëvalueerd door de gastprofessoren. De examenmodaliteiten
worden vastgelegd door het inrichtende team. Cursisten die een positieve evaluatie bekomen voor de examens, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift
‘Postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg’.

De voornaamste gastprofessoren en gastsprekers zijn (onder voorbehoud):
Restauratiearchitect Benoît Delaey; restauratiearchitect Géry Vandenabeele;
chemicus Bert vanden Houte, stabiliteitsingenieur Laurens Luyten; kunst
historicus Guido Everaert; steenhouwer-restaurateur Johny Werkbrouck; …
e.a.

Interactief studieplatform
Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van het digitaal interactief
studieplatform.

Lesmethode
Afhankelijk van de inhoud van het vak, de ervaringen van de gastprof en zijn
persoonlijke voorkeuren, is er een variatie aan lestypes: hoorcolleges, praktische oefening, werfbezoek, atelierbezoek.

Het postgraduaat is een wettelijk erkende titel, die door een hogeschool kan worden uitgereikt in het kader van permanente vorming. Postgraduaten zullen in de
toekomst ongetwijfeld de nieuwe standaard worden voor kwaliteitsvolle, lang
lopende opleidingen die door het Vlaams hoger onderwijs aangeboden worden
in het kader van permanente vorming. Het postgraduaat Renovatietechnieken en
Monumentenzorg, editie 2019-2021, is een decretaal erkende opleiding en leidt
dus tot een postgraduaat getuigschrift.

Deeltijds studeren
Cursisten die een deeltijds traject verkiezen van één of meer modules, kunnen een
attest bekomen.

Inschrijving
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30. De inschrijvingen worden geregistreerd
in volgorde van ontvangst.
De inschrijvingsprijs bedraagt € 895 voor het eerste jaar: ‘theoretische achter
gronden’ en ‘technische basisvorming’ en € 895 voor het tweede jaar: ‘organi
satie en administratie’ en ‘technische specialisatie’.
Inschrijven per module kan en is volgtijdelijk.
• De inschrijvingsprijs voor een module van 3 SP bedraagt € 150.
• De inschrijvingsprijs voor een module van 6 SP bedraagt € 300.
• De inschrijvingsprijs voor een module van 9 SP bedraagt € 450.
In dit bedrag is begrepen: deelname aan de lessen, examengeld, en gebruik van
het digitale leerplatform. De uiterste datum van inschrijving is 27 september 2019.
In geval van annulering wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht
voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 27 september 2019 blijft
het volledige cursusbedrag verschuldigd.
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Postgraduaat Renovatietechnieken & Monumentenzorg
Howest - Studiegebied architectuur

Campus Brugge Station - RSS 1
Rijselstraat 1
8200 Brugge
Contactpersoon:
Virgini Ryckeboer & Delphine Vercruysse
Virgini.Ryckeboer@howest.be / Delphine.Vercruysse@howest.be
Administratie en inschrijvingen:
RSS.studentensecretariaat@howest.be
howest.be/verderstuderen

