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Januari 2016 

In 2016 organiseert de vereniging Koninklijke Nederlandse 

Bouwkeramiek voor de 64e keer op rij het NK Metselen voor vmbo-

leerlingen 
 

   

Studiedag Metselen 27 januari 2016 in Rotterdam 

Op woensdag 27 januari 2016 organiseert KNB de jaarlijkse Studiedag voor metseldocenten en 

-instructeurs. Dit jaar in Ahoy Rotterdam. KNB heeft weer interessante presentaties op het 

programma staan, waaronder:  

- toekomst metselonderwijs met nieuwe cursussen en initatieven 

- een k(l)ei goede presentatie over “Van Groningse Klei” 

- een unieke pre-presentatie van het nieuwe metselwerkboek ‘Het Zinderend Oppervlak’ 

- vooruitblik NK Metselen & Voegen 2016 en terugblik kampioenschap 2015 

- laatste stand der techniek 

- nieuwste KNB brochures en infobladen 

Aansluitend krijgen de deelnemers de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de vakbeurs 

GEVEL 2016. 

Nieuw: 

Voor deelnemers aan de studiedag die staan geregistreerd in het Lerarenregister 

(Registerleraar.nl) levert deelname aan de KNB-studiedag studiepunten op. Voor deze 

studiedag kunnen 6 registeruren worden opgevoerd. 

De uitnodiging voor de Studiedag is in december verzonden. Heeft u die niet ontvangen en wilt 

u graag naar deze Studiedag, meldt u dan snel aan via de website. 

NK Metselen 2016, inschrijving leerlingen 

Het NK Metselen voor vmbo-leerlingen bestaat uit voorronden en een finalewedstrijd. In 2016 is 

het aantal voorronden uitgebreid naar 11 (2015: 7). Hierdoor ontstaat een nog betere landelijke 

spreiding, hetgeen nog meer promotie betekent voor het metselvak en metselonderwijs. KNB 

organiseert de regionale voorrondewedstrijden in nauwe samenwerking met diverse 

bouwopleidingsbedrijven. 
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Schrijf uw leerlingen nu in voor een voorrondewedstrijd bij een van de deelnemende 

bouwopleidingsbedrijven bij u in de regio. Per school kunt u 2 deelnemers aanmelden. De 

winnaar van een voorronde plaatst zich rechtstreeks voor de finale.  

Voor meer informatie over de voorronden, promotieflyer en direct aanmelden klik hier. 

Let op: inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de wedstrijd in uw regio. 

De eerste wedstrijd is al op 21 + 22 januari bij ReVaBo Oosterbeek. Aanmelding voor deze 

wedstrijd kan tot 14 januari 2016. 

Ontwerp finalewerkstuk door studenten TU-Delft 

Het ontwerp voor het finalewerkstuk van het NK Metselen 2016 is gemaakt door studenten 

Bouwkunde van de TU-Delft. Onder leiding van Koen Mulder, architect/docent en schrijver van 

het inspirerende boek ‘Het Zinderend Oppervlak’, zijn aanstormende architecten aan het werk 

gezet om prachtige, functionele metselwerkelementen te ontwikkelen. Zo wordt in 

opleidingsland een mooie brug geslagen tussen toekomstig architecten en toekomstige 

vakmensen. 

Lees meer over Koen Mulder en ‘Het Zinderend Oppervlak’ op zijn blogspot. 

Fotoprijsvraag 

U kunt het boek ‘Het Zinderend Oppervlak’ winnen door een zelfgemaakte foto van een 

Zinderend Baksteenoppervlak voor 25 januari 2016 te delen via de Facebookpagina van 

Zinderend Oppervlak. 

Sponsors 

Het NK Metselen voor vmbo-leerlingen is een initiatief van KNB en wordt mede mogelijk 

gemaakt door diverse sponsoren. Klik hier voor een overzicht 

Wilt u ook een sponsorbijdrage leveren aan het kampioenschap 2016, neem dan contact op 

met KNB. 

 

Meer informatie kunt u vinden op metselwedstrijden.nl en voegwedstrijden.nl 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur ons dan een e-mail 
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