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Erkende opleidingen  
ten behoeve van het Restauratoren Register  
 

Publicatiedatum : 10 juni 2020  
 
Gerelateerde documenten Restauratoren Register: 

 
→ Registratie-eisen toelating 

→ Toetsleidraad Vakbekwaamheid  

→ Specialismen en Materialen  

→  Commissie Opleidingen en Nascholing 

→  Bij- en nascholing 

 

Toelichting  op de lijst door het CCvD Restauratiekwaliteit erkende opleidingen voor registratie 

 
Dit document bevat de opleidingen die door het CCvD Restauratiekwaliteit zijn erkend in het kader 
van het Restauratoren Register. Deze erkenning is verleend op advies van de commissie Opleidingen 
en Nascholing. Het gaat om een erkenning  zoals bedoeld in het document Registratie-eisen voor de 
(Senior) Registerrestaurator.  
De lijst met erkende opleidingen is een document dat periodiek wordt geactualiseerd. Het plaatsen 
van een opleiding op deze lijst is geen beoordeling van het curriculum t.b.v. accreditatie van het 
onderwijs.  
 
Verzoeken tot aanvulling op deze lijst kunt u voorzien van aanvullende informatie over het 
curriculum van de opleiding voorleggen voor advies aan de commissie Opleidingen en Nascholing.  
U kunt daarvoor een mail sturen aan:  
restauratorenregister@stichtingERM.nl 
Of telefonisch contact opnemen met het secretariaat stichting ERM op: 085 - 4862480. 
 
 
OPLEIDINGEN IN NEDERLAND  
 
WO-niveau 
 

o Universiteit van Amsterdam (UvA) – Conservering en Restauratie  

Master's in Post-Master Conservation and Restoration of Cultural Heritage  

 
➢ Met de volgende opmerking bij deze opleiding: Het diploma betreft het 4-jarig 

studieprogramma 
 

https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Registratie-eisen%20toelating.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%20Toetsleidraad%20Vakbekwaamheid.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Specialismen%20en%20Materialen.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Specialismen%20en%20Materialen.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Commissie%20Opleidingen%20en%20Nascholing.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Commissie%20Opleidingen%20en%20Nascholing.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Eisen%20aan%20bij-%20nascholing.pdf
https://www.restauratorenregister.nl/doc/Restauratoren%20Register%20Eisen%20aan%20bij-%20nascholing.pdf
mailto:restauratorenregister@stichtingERM.nl
https://www.uva.nl/discipline/conservering-en-restauratie/onderwijs/onderwijs.html
https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2019-2020/zoek-opleiding/opleiding/5550
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o Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL)  
➢ Met de volgende opmerking bij deze opleiding: Deze opleiding bestaat niet meer 

 
 
HBO-niveau 
 

o Instituut Collectie Nederland (ICN) – Opleiding voor Restauratoren 
➢ Met de volgende opmerking bij deze opleiding: Deze opleiding bestaat niet meer 

 
MBO-4-niveau 
 

o MTS voor Meubilerings- en houtbedrijven (Rotterdam en Amsterdam) – Specialisatie Antiek  
➢ Met de volgende opmerking bij deze opleiding: Deze opleiding bestaat niet meer 

 
o Zadkine Schoonhoven: Uurwerktechniek  

➢ Met de volgende opmerking bij deze opleiding: Het diploma betreft de specialisatie 
Grootwerk (klokken) 

 
o Excellentietraject restauratieschilder 

- Cibab (Zwolle) + Excellentietraject 
- Nimeto (Utrecht) + Excellentietraject  
➢ Met de volgende opmerking bij deze opleidingen: Dit betreft het 4-jarig MBO 4 niveau 

traject aangevuld met het excellentietraject 
Nb Per juni 2020 voornemen tot verwijdering van de lijst o.v.b. van formeel besluit door het 
CCvD Restauratiekwaliteit. 
 

OPLEIDINGEN BUITEN NEDERLAND  
  
België 
 
WO-niveau 
 

o Hogeschool Antwerpen - Master  in de conservatie en restauratie Hogeschool Antwerpen 
 
HBO-niveau 
 

o Hogeschool Antwerpen - Bachelor  in de conservatie en restauratie Hogeschool Antwerpen 

https://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Studiewijzer/Uurwerktechnicus%20ondernemer.aspx#na-je-diploma/beroepen
https://www.cibap.nl/vakschool/opleidingen/specialist-schilder/restauratieschilder/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/bachelor-conservatie-restauratie/profiel/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/master-conservatie-restauratie/profiel/

	Toelichting  op de lijst door het CCvD Restauratiekwaliteit erkende opleidingen voor registratie

