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Toelichting 
 
Professionele restauratoren van roerend erfgoed en beschilderde oppervlakken in een historische binnenruimte kunnen zich laten registreren in het Restauratoren Register. De 
registratie is vijf jaar geldig. Om voor verlenging van de registratie in aanmerking te komen moeten er binnen de termijn van vijf jaar een aantal ‘kennispunten’ behaald worden. 
Dit aantal is afhankelijk van de registerstatus. De punten kunnen behaald worden in de categorieën ‘kennis’ en ‘ervaring’. De RegisterRestaurator levert zelf de bewijzen aan voor 
het behalen van de punten (bijvoorbeeld een bewijs van deelname). Een toetsende instelling toetst deze bewijzen op toelaatbaarheid voor de verlenging van de actorstatus.  
Zie voor meer informatie:  Eisen aan bij- en nascholing of neem contact op met (een/uw) toetsende instelling. 
 
Onderstaande kennislijst bevat door de Commissie Opleidingen en Nascholing  geaccepteerde activiteiten die erkend zijn voor het actief onderhouden van de vakinhoudelijke 
kennis binnen de actorregistratie archeologie. Mocht u willen deelnemen aan deze activiteiten dan kunt u terecht bij de organiserende instelling van de activiteit.  
Als een activiteit niet op deze lijst voorkomt, betekent dat niet dat de activiteit niet meetelt. Dat kan bijvoorbeeld omdat de activiteit  de activiteit niet standaard vakinhoudelijk is 
of dat de activiteit niet is voorgedragen bij  de Commissie Opleidingen en Nascholing .  
 
Een activiteit op deze lijst is in principe voor vijf jaar geaccepteerd. Daarna kan de organisator opnieuw acceptatie aanvragen met duiding van de vakinhoudelijke en 
organisatorische aspecten van de activiteit. 
Deze lijst wordt regelmatig geüpdatet. 
 
Wilt u als organisator of als geregistreerde RegisterRestaurator een activiteit  laten erkennen? Dan kunt u een mail sturen aan  restauratorenregister@stichtingerm.nl 
Het verzoek wordt dan voorgelegd tijdens het eerstkomende overleg van de Commissie Opleidingen en Nascholing.   
 

      

Organisator Activiteit Duur Frequentie Cat.  RR Jaar/Erkend tot 
Aantal te behalen punten 
cf eisen RR 

Max  
per item 
per 5 jaar 

Toe te 
kennen 
punten aan 
de activiteit 

      

Restauratoren 
Nederland 

Bezoek en lezingen 
Batavialand 

1 dag Eenmalig A01 2020/2025 
1 punt per 
congresdag/bijeenkom
st 

6 1 

      

De Kunstkliniek  
Veer & Veer 

Workshop :  “Emulsions for 
Surface Cleaning and 
Removal of Film-Forming 
Materials” 

2 dag Eenmalig A04 2021/2026 1 pt/workshop 5 1 

      

https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Eisen%20aan%20bij-%20nascholing.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/aanmelden
mailto:restauratorenregister@stichtingerm.nl
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Hornemann Institute Restauration Theories 1-3 8 wk Eenmalig A08 2021/2026 1pt/cursusdag 6 
5 pnt voor 
deel 1-3 

      

A.R.A. Nederland Workshop vullingen 3 dgn Eenmalig A04 2022 1 pnt/workshop 5 1 
      

         
      

         
      

         

      

https://www.hornemann-institut.de/english/course_restoration_theories_new.php

