
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Opleidingsnummer: 118910]  

RESTAURATIEVAKMAN VAN 
PAPIER 

PRAKTISCHE GEGEVENS 
Waar en wanneer 
Syntra West Brugge 
40 sessies 
Start op 24/09/2011 (zaterdag voor- en namiddag) 

Inschrijvingsgeld 
Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt 
€ 320,00 (vrij van btw) 

Inlichtingen - Inschrijvingen 
U wens meer informatie of u wenst zich in te schrijven? 
Contacteer Syntra West via 078/353 653 (lokaal tarief)  
of via info@syntrawest.be  
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURATIEVAKMAN 

VAN PAPIER 

KUNSTAMBACHTEN 
NAJAAR 2011 

RESTAURATIEVAKMAN VAN PAPIER 
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Omschrijving 

Het opleidingstraject bestaat uit een pakket praktijkgerichte 
modules waarbij de cursist de nodige vakcompetenties verwerft. 
Wie slaagt in alle modules van de ondernemersopleiding, 
ontvangt een getuigschrift. Wie tevens bedrijfsbeheer met vrucht 
beëindigt, verwerft een diploma. 

Voor wie is deze opleiding bestemd 

Eenieder die reeds actief is binnen de archief- of 

restauratiesector of eenieder die zich professioneel  wil 

heroriënteren in de wereld van de boeken. 

Voorkennis 

Er is geen voorkennis vereist. 

Wat leert u in de opleiding 

Je maakt kennis met de basisprincipes van het onderzoek, je 
leert een rapport opstellen en oefent de basisvaardigheden voor 
het conserveren en / of restaureren van een volledig boek / 
archief. Na deze opleiding kan je zowel boeken (leder en papier) 
als documenten met kennis van zaken restaureren en / of 
conserveren. 

Cores, het competentieplatform voor Conservering en 
Restauratie van Boeken en Archief is een gezamenlijk initiatief 
van het Rijksarchief, het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten 
van Bisdom Brugge en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, 
Erfgoedcel Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge en Syntra 
West, waarbij activiteiten rond restauratie en conservering van 
boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mede 
met de expertise van deze partners worden gebundeld ten 
gunste van de erfgoedsector. 

De missie van Cores is duidelijk: communicatie en netwerking 
bevorderen ten gunste van de sector, alsook opleiding en 
tewerkstellings stimuleren en alzo een vlotte eerstelijnszorg 
waarborgen voor archiefstukken en boeken. 

 

HANDBOEKBINDER PROGRAMMA 

 

1ste JAAR 
 

 Module Papierkennis (160 u) 
 
Grafische technieken 
Chemie 
Methodologie van het conserveren en restaureren, 
dossieropmaak 
Geschiedenis, identificatie en productie van papier 
Pathologie van papier 
Vervolledigen van papier 
 

 Module Chemische Behandeling van papier: vanaf 
september 2012 
 

 

2de JAAR 
 

 Module Praktijk conserveren en restaureren kunst op 
papier: vanaf september 2012 


