
DOELGROEP

Voor wie is de prijs bedoeld?
De prijs wordt uitgereikt aan een meester-gezel duo, dat 
gezamenlijk tot een uitzonderlijke prestatie is gekomen en
uitblinkt in vakmanschap. Verder valt het duo op door 
oplossingsgerichtheid, teamwork, creativiteit, inventiviteit en 
kennisoverdracht. Voor de prijs komen duo’s in aanmerking,  
die in één van de volgende restauratiedisciplines werken:

• Restauratie Timmeren
• Restauratie Metselen
• Erfgoed Schilderen
• Restauratie Leidekker & Loodgieter
• Restauratie Glazenier
• Inspecteur van Gebouwd Erfgoed
• Erfgoed Rietdekken
• Restauratie Voegen
• Restauratie Steenhouwen
• Hovenier Historisch Groen
• Restauratie Molenmaker
• Restauratie Smeden
• Restaurator Roerend Erfgoed
• Restauratie Stukadoor

De prijs is bedoeld voor leermeesters en gezellen, die écht  
zowel met hun hoofd als met hun handen werken en  
waarbij de gezel het vak leert van een leermeester. 

DOEL

Waarom een  
NCE Meester-Gezelprijs? 
Het restauratievak is bij uitstek een ambachtelijk vak,  
waarbij het ambacht in de praktijk wordt geleerd door 
ervaring en kennisoverdracht. De NCE Meester-Gezelprijs 
benadrukt op een mooie manier hoe een vakman een 
restauratievakman wordt. Het vak wordt niet alleen  
maar geleerd uit boeken, maar juist ook in de praktijk  
van een leermeester. 

Een beginnend vakman/-vrouw wordt gekoppeld aan  
een ervaren restauratieambachtsman/-vrouw. Op deze  
wijze komen theorie en praktijk mooi samen. De gezel  
toetst zijn/haar theoretische kennis aan de praktijkervaring 
van de leermeester en zal op zijn/haar beurt iets toevoegen 
aan de kennis van de leermeester.

Door het uitreiken van de Meester-Gezelprijs zet het  
NCE het restauratievakmanschap én het ambachtelijk 
onderwijs in de spotlights.   
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MELD JE 

AAN VOOR DE 

NCE MEESTER-GEZEL 

PRIJS 2020

Dé prijs voor de bijzondere 

kennisoverdracht tussen 

leermeester en gezel!

Zijn jullie een fantastisch duo 
van leermeester en gezel?



CRITERIA

Waar moet het meester- 
gezel duo aan voldoen om 
mee te dingen naar de prijs? 
Aan de hand van een mooi restauratieproject illustreren 
de meester-gezel duo’s dat ze samen beschikken over een 
goede werkhouding, creatief en inventief zijn, goed kunnen 
communiceren met elkaar en anderen, beschikken over  
ervaring in de breedste zin van het woord en kennis hebben  
van erfgoed.

Zijn jullie resp. een vakbekwame leermeester en een  
leergierige gezel, die trots zijn op hun vak en hebben jullie 
samen een mooi werk gemaakt aan de hand waarvan jullie 
bovenstaande criteria goed kunnen illustreren? Meld je dan 
snel aan met je collega via onze website:  
www.erfgoedopleidingen.nl/nce-meester-gezelprijs.
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En de winnaar is …
PRIJZEN
De drie genomineerde duo’s ontvangen een prijs.  
Zowel de leermeesters als de gezellen mogen ieder op basis  
van declaratie, gereedschap en/of materiaal uitzoeken voor  
hun eigen vakdiscipline ter waarde van € 300.

Uit de 3 genomineerde duo’s kiest de jury het winnende duo.  
De winnende meester en gezel ontvangen ieder € 1.500 te 
besteden aan opleidingsmodules van het NCE of andere 
erfgoedstudies of een studiereis, die op basis van declaratie 
wordt vergoed door het NCE.
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Deelnemen aan de 
Meester-Gezelprijs?
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via onze website: 
www.erfgoedopleidingen.nl/nce-meester-gezelprijs. 

De inschrijving op de website staat vanaf 1 februari 2020 open. 
Vul het inschrijfformulier in en druk op ‘verzenden’.  
Jullie inschrijving is rond op het moment dat jullie een 
bevestiging van ontvangst hebben gekregen. 

De inschrijving sluit op 31 mei 2020. 

NOMINATIE
Een vakkundige selectiecommissie nomineert uit de  
inzendingen drie duo’s. Zij worden hierover schriftelijk 
geïnformeerd. In de maand juni 2020 worden van de  
drie genomineerde duo’s korte video’s gemaakt.  

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking vindt plaats op de officiële landelijke  
opening van Open Monumentendag op donderdag  
10 september 2020 bij de Universiteit Nyenrode te Breukelen.  
De drie genomineerde meester-gezelduo’s worden  
voorgesteld met een video, waarna het winnende duo  
bekend wordt gemaakt. Deze video’s worden ook op het  
internet getoond en beschikbaar gesteld aan de werkgevers  
van de genomineerde duo’s. 


