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INFORMATIEBLAD 
Registreren in het 
Restauratoren Register
Dit informatieblad is voor restauratoren 
die zich willen laten registeren in het 
Restauratoren Register op www.restaura-
torenregister.nl. U stelt als aanvrager zelf 
een dossier samen met de vereiste bewijs-
middelen voor de toetsing. Hiervoor kan als 
hulpmiddel het aanvraagformulier op de 
website gebruikt worden samen met 
de checklist.

Lever alleen de vereiste informatie aan. Veel informa-
tie leidt niet per se tot een beter gefundeerd oordeel 
of een snellere afhandeling (maar mogelijk wel tot 
hogere kosten voor u).

Registratie-eisen Restauratoren Register 
De toetsende instelling toetst op drie onderdelen in het 
dossier: (1) Professioneel werkzaam zijn, (2) Competent 
zijn en (3) Ethisch bewust zijn. Het ‘competent zijn’ toont u 
aan door:

1.  Het beschikken over de juiste opleiding en/of  
voldoende werkervaring

  U toont deze competentie aan door (een kopie van)  
het diploma van de juiste opleiding of bewijzen van 
werkervaring.

2.  Voldoende professionele praktijkervaring 
  U heeft een minimaal aantal uren gewerkt als profes-

sioneel restaurator voor het specialisme waarvoor u 
geregistreerd wilt worden. Voor het seniorschap geldt 
daarnaast ook leidinggevende ervaring.

3. Gebleken vakbekwaamheid 
  U toont uw vakbekwaamheid aan door drie rapporten 

waaruit de vereiste vakbekwaamheid blijkt en door  
het geven van een presentatie aan de beoordelings- 
commissie.   

Bewijsmiddelen voor opleiding 
en/of werkervaring
U toont het gevolgd hebben van de juiste opleiding 
aan door middel van een kopie van het diploma. 
Werkervaring kan bijvoorbeeld worden aangetoond 
door een arbeidsovereenkomst. 

Om eenduidig vast te laten stellen of een opleiding het 
gewenste niveau heeft, publiceert het CCvD Restaura-
tiekwaliteit een ‘Lijst door het CCvD Restauratiekwaliteit 
erkende opleidingen’ na advies van de CCvD commissie 
‘Opleidingen en nascholing’. Alleen diploma’s, certifica-
ten etc. van deze opleidingen en cursussen zijn geldig als 
bewijsmiddel. Op deze manier geldt ’gelijke monniken, 
gelijke kappen’.

Indien u niet beschikt over een diploma (of certificaat) 
van een andere (dus niet op de lijst vermelde) opleiding, 
dan moet de gelijkwaardigheid van die opleiding worden 
aangetoond. Dit kan door het curriculum aan te bieden 
bij de CCvD commissie ‘Opleidingen en nascholing’. 
Deze beoordeelt dan of de opleiding geplaatst kan worden 
op de generieke lijst met door het CCvD erkende 
opleidingen. 

De ‘Lijst door het CCvD Restauratiekwaliteit erkende 
opleidingen’ wordt regelmatig geactualiseerd en is te 
vinden op de website van ERM.

 CCvD commissie Opleidingen en Nascholing

https://www.restauratorenregister.nl
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Commissie%20Opleidingen%20en%20Nascholing.pdf


Samenvattend in stappen: 

STAP 1

U maakt uw keuze uit:
>  Uw toetsende instelling  

(zie www.restauratorenregister.nl onder aanmelden)
>  Het specialisme, materialen en registratienivau (per 

specialisme) waarvoor u geregistreerd wilt worden 

 Specialismen en Materialen

STAP 2 

U levert de vereiste documenten voor het aantonen van 
uw werkervaring en opleiding, inclusief de onderte-
kende Gedragscode Restauratoren Register aan bij de 
toetsende instelling van uw keuze. Daarnaast levert u 
drie rapportages aan voor het kunnen vaststellen van uw 
vakbekwaamheid

 Registratie-eisen toelating
 Toetsleidraad Vakbekwaamheid
 Gedragscode (Nederlandstalige versie)
 Code of Conduct (Engelstalige versie)
 Handreiking format Restauratierapport (volgt)

STAP 3 

U hoort van uw toetsende instelling of het het inge- 
diende dossier (inclusief de rapportages) akkoord is.  
U wordt dan uitgenodigd voor het beoordelingsgesprek. 

STAP 4 

U presenteert tijdens het beoordelingsgesprek -in 
aanwezigheid van de onafhankelijke toetser en de 
inhoudelijk deskundige- een eigen restauratieproject uit 
uw praktijk (per aangevraagd specialisme). Aanvullend 
vindt een gesprek plaats.

 Toetsleidraad Vakbekwaamheid

STAP 5 

U wordt door de toetsende instelling geïnformeerd over 
de beoordeling van de aanvraag. 

STAP 6 

Na akkoord door de toetsende instelling volgt uw  
registratie in het Restauratoren Register.

STAP 7 

U mag zich erkend RegisterRestuarator 
noemen en gebruik maken van het 
logo Erkend Register Restaurator. 
Registratieperiode van vijf jaar 
met verplichte bij- en nascholing.

 Bij- en nascholing

Bewijsmiddelen praktijkervaring
U toont de vereiste praktijkervaring aan door kopieën 
van arbeidsovereenkomsten, inleen-/uitzendcontracten, 
projectopdrachten en/of daaraan ten grondslag liggende 
offertes. Ook voldoet een verklaring van een werkgever 
of opdrachtgever (of een combinatie daarvan) waarin de 
rol van de (Senior) RegisterRestaurator in spe duidelijk 
vermeld wordt. 

U ‘vertaalt’ de beschikbare bewijsmiddelen naar een voor 
de toetsende instelling overzichtelijk geheel (bijv. door de 
ervaringsuren in een overzicht te plaatsen). 
Een werkgeversverklaring is niet altijd beschikbaar (bijv. 
omdat een voormalige werkgever failliet is, er een slechte 
arbeidsrelatie is/was met de (vorige) werkgever of er sprake 
is van een eenmansbedrijf). Ook een opdrachtgevers- 
verklaring is niet altijd beschikbaar (bijvoorbeeld omdat er 
een slechte werkrelatie is/was met de opdrachtgever). 
U kunt de ervaringsuren dan aantonen met het (oorspron-
kelijke) contract, de eigen urenadministratie (bijv. door 
‘opdrachtsom gedeeld door het uurtarief ’), of andere door 
u aangedragen mogelijkheden. 

‘Het vrije veld’
Het Restauratoren Register biedt u de mogelijkheid om 
een ‘vrij veld’ te vullen. Hierin kunt u aanvullende compe-
tenties omschrijven. Deze moeten uiteraard relevant zijn 
voor het vakgebioed. De inhoud van dit veld wordt door 
de toetsende instelling ‘gescreend’ (is wat vermeld staat 
ook aannemelijk?). In het ‘vrije veld’ is plaats voor maxi-
maal 200 tekens. Reclame-uitingen – m.u.v. verwijzingen 
naar een eigen website waaruit competenties of publicaties 
blijken –, onoirbare uitspraken of meningen over derden 
zijn niet toegestaan. 

Daarnaast is er ruimte voor een foto. Die kan bijvoorbeeld 
ook van een gerestaureerd object zijn. Voor foto’s geldt 
hetzelfde als hierboven aangegeven voor tekst in het ‘vrije 
veld’.

Helpdesk en contact 
Heeft u vragen over het register dan kunt u mailen naar: 
restauratorenregister@stichtingERM.nl

Of telefonisch contact opnemen met het sectretariaat van 
de stichting ERM op: 085 - 486 24 80
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http://www.restauratorenregister.nl
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Specialismen%20en%20Materialen.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Registratie-eisen%20toelating.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Toetsleidraad%20Vakbekwaamheid.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Gedragscode.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Code%20of%20Conduct.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Handreiking%20Restauratierapport.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Toetsleidraad%20Vakbekwaamheid.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Eisen%20aan%20bij-%20nascholing.pdf
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