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Verdieping binnen  
het schildersvak!
Ik vond de masterclasses heel interessant. De trainer geeft veel 

verdieping omdat hij zelf het werkveld goed kent. Fijn om weer  

dingen te leren binnen mijn vakgebied.”- deelnemer restauratieve technieken

“

Dé opleider in creatief denken en doen



 

Restauratieve schildertechnieken
Vakmensen met ‘passie’ voor het schildersvak zijn van onschatbare waarde 

voor het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed. Restauratieschilderen 

is een vak op zich. Voor de professionele schilders die zich willen 

verdiepen in restauratieve technieken biedt Cibap Next meerdere 

masterclasses. Hiermee word je expert op het gebied van specialistische 

schildertechnieken die ingezet worden bij restauratie en onderhoud  

van erfgoed. Alle master classes worden verzorgd door  

prijswinnend restauratie  schilder Jaap Wieringa. 

Kwalificatie masterclasses

Na het volgen van één van de 

masterclasses ben je in staat om 

verantwoorde keuzes te maken ten 

behoeve van de restauratie, in relatie 

tot de monumentale instandhouding. 

Het gaat hierbij om de keuze voor het 

conserveren, repareren of vernieuwen 

(‘restauratieladder’). Hierin volgen 

wij de uitvoeringsrichtlijn “Historisch 

Schilderwerk” (URL 4009).

Nederland telt 61.185 gebouwde 

rijksmonumenten, waarvan er ruim 

11.880 in Noordoost-Nederland 

staan. Bron: erfgoedmonitor Rijksoverheid.

Aanbod masterclasses restauratieve schilderstechnieken

Cibap Next biedt vijf masterclasses aan. Tijdens de trainingen worden theorie 

en praktijk afgewisseld. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de voorkennis 

van de individuele deelnemers. 

• Houtimitatie

• Marmerimitatie

• Sjablonen en sjablooneerwerk

• Heraldiek en bladmetaal

• Kleurhistorisch onderzoek

De masterclasses zijn los van elkaar 

te volgen. Deelnemers kunnen zelf 

kiezen aan welke masterclasses ze 

willen deelnemen. Zo is werken en 

bijscholing goed te combineren. 

De masterclasses zijn onderdeel 

van het trainingsprogramma 

‘Restauratieschilderen’.

 Inhoud masterclasses

 Houtimitatie
  In deze masterclass leer je een eikenhoutimitatie te maken in olie- en acrylprocedé. 

 Je leert het glaceren van eikenhoutimitaties, retoucheren van houtimitaties en je kan  

 vaststellen in welk procedé de houtimitatie is uitgevoerd.  

 Studieduur: 9 avonden  | Locatie: Cibap Next Zwolle | Studielast: 40 uur

 Marmerimitatie
  Na deze masterclass kun je een olie- en watergedragen procedé samenstellen om een    

 witmarmerimitatie te maken volgens de URL 4009. Je leert beschadigingen retoucheren  

 en je kan vaststellen in welk procedé een witmarmerimitatie is uitgevoerd.

 Studieduur: 9 avonden  | Locatie: Cibap Next Zwolle | Studielast: 46 uur

 Sjablonen en sjablooneerwerk 
 In deze masterclass leer je motieven tekenen voor het maken van sjablonen. Je gaat  

 verschillende sjablonen snijden, met de hand en met de lasersnijder. Je leert de  

 technieken tamponneren en patineren en het aanbrengen van een patineerlaag. 

 Studieduur: 9 avonden  | Locatie: Cibap Next Zwolle | Studielast: 40 uur

 Heraldiek en bladmetaal
 Je leert kleuren/metalen, opbouw en onderdelen van een wapen in heraldische taal te  

 lezen en ‘vertalen’. Je leert het herstel van belettering en je kan heraldische  

 objecten uitvoeren. 

 Studieduur: 9 avonden  | Locatie: Cibap Next Zwolle | Studielast: 46 uur

 Kleurhistorisch onderzoek
 Je leer de grondprincipes, krijgt algemene kennis en inzicht over het veranderend historisch  

 kleurbeeld dat aanwezig is op objecten, gebouwen en woonwijken. De bevindingen kun je 

 vastleggen in een restauratieplan. 

 Studieduur: 9 avonden  | Locatie: Cibap Next Zwolle | Studielast: 46 uur (deels zelfstudie)

 

“Het restauratievak is prachtig.  

Je werkt aan het behoud van iets 

wat ooit zo mooi door vaklieden is 

gemaakt. Ik vind het geweldig dat 

ik mijn passie voor het schildersvak 

in de masterclasses door kan geven 

aan de deelnemers. Zo blijft de 

verdieping binnen dit vakgebied voor 

professionele schilders behouden.”

- Jaap Wieringa

Professionele trainer

Jaap Wieringa is prijswinnend restauratieschilder én trainer bij Cibap Next voor 

de masterclasses uit het programma ‘Restauratieschilderen’. Jaap komt uit een 

schilders familie; het vak is hem met de paplepel ingegoten.  

Op zestienjarige leeftijd was hij al werkzaam in de schildersbranche. Vanaf 1989 

heeft hij zich gespecialiseerd in restauratiewerk. Hij heeft zijn sporen verdiend in 

het vak. De lijst van projecten en klussen die hij heeft gedaan is oneindig lang. Van 

vele kerken, rechtbanken, gemeentehuizen, draaiorgels, universiteitsgebouwen 

tot particuliere opdrachten. Sinds 2002 doet Jaap mee aan diverse landelijke 

vakwedstrijden. Vorig jaar is hij tweede geworden in de categorie Heraldiek en derde 

in de vrije categorie. Jaap mag zich een prijswinnend restauratieschilder noemen!

Meer informatie ?

Neem dan contact op met:  

Cor de Koning, directeur Cibap Next 

T  06 46 61 64 87   

E  c.dekoning@cibapnext.nl
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Certificering

Per masterclass wordt een 

getuigschrift uitgereikt wanneer het 

praktische gedeelte en de theorie 

met een voldoende is afgerond. 

De getuigschriften van Cibap Next 

worden uitermate goed gewaardeerd 

door het bedrijfsleven en de 

schildersbranche. Cibap Next is onderdeel van Cibap, de beste creatieve vakschool van Nederland.

MasterclassesVoor de professionele schilder Uniek in  
Noordoost- 
Nederland


