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CCvD commissie Opleidingen en Nascholing  

Versie 1.0 definitief 

Toelichting:  De CCvD commissie Opleidingen en nascholing adviseert het CCvD Restauratiekwaliteit 
over de relevantie van opleidingen en relevantie van cursussen bij het aantonen of onderhouden van 
kennis in het kader van de registratie voor het Restauratoren Register.  Op basis van het advies van 
de Commissie en besluitvorming door het CCvD kan een opleiding worden geplaatst op de ‘Lijst door 
het CCvD Restauratiekwaliteit erkende opleidingen Restauratoren Register.’ De Lijst door het CCvD 
erkende opleidingen  staat op www.restauratorenregister.nl . Deze lijst wordt regelmatig 
geactualiseerd. 

Taken van de Commissie opleidingen en nascholing 

De Commissie adviseert het CCvD Restauratiekwaliteit 

• Over het al dan niet plaatsen van opleidingen op de Lijst door het CCvD Restauratiekwaliteit 
erkende opleidingen; 

• Over onduidelijkheden rondom bestaande opleidingen  (bijvoorbeeld: een opleiding komt niet 
voor op de CROHO-crebo-lijst); 

• Over bij- en nascholing (bijvoorbeeld of en hoe een cursus meetelt in het puntensysteem voor het 
onderhouden van kennis). 
 

Samenstelling van de Commissie opleidingen en nascholing 

In de adviescommissie zitten minimaal twee deskundigen (een onderwijskundige en twee ervaren 
restauratoren). 

Per  29 juni 2019 bestaat de commissie uit:   

• Elizabet Nijhof Asser  

Zeer ervaren restaurator gespecialiseerd in boek en papier. Restaurator bij RNA - maatschap in 
restauratie en conservering van papier, perkament en leer. Parttime docent en coördinator van de 
specialisatie Boek en Papier van de Master Conservering en restauratie aan de Universiteit van 
Amsterdam.  Als lid van Restauratoren Nederland (RN) en tussen 2006 en 2012 voorzitter van de 
commissie Opleiding en Educatie.  

 
• Paulien Kaan  

Zeer ervaren restaurator gespecialiseerd in de restauratie en conservering van archeologische- en 
museale voorwerpen van metaal. Na de opleiding Kunst & Design in Leeuwarden heeft Paulien de 
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opleiding Restauratie en Conservatie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in  
Antwerpen afgerond in 2008 met een onderscheiding in de restauratieproblematiek van leer en 
metaal. Paulien was tevens bestuurslid van de Restauratoren Vereniging Noord en is lid van 
Restauratoren Nederland. 

• Jos de Gooijer  

Onderwijsdeskundige en coördinator op het gebied van persoonscertificering.  Tevens specialist  
op het gebied van het ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen voor zeer diverse beroepen en 
het adviseren over toetsings-systemen die worden gehanteerd bij het beoordelen van 
vakbekwaamheid.  Via Hobéon SKO is Jos betrokken geweest bij het beoordelen van enkele HBO-Ba 
opleidingen en EVC-aanbieders.  
 

• PM aanvulling ervaren restaurator  

Toetsingskader Commissie opleidingen en nascholing 

De Commissie hanteert een kader voor het toetsen van opleidingen en cursussen voor nascholing. 
Het CCvD kan (op voorstel van de Commissie) dit kader duiden of aanvullen.  

Opleidingen voor toetreding 

Deze opleidingen: 

• opleidingen worden duurzaam aangeboden; 

• voor de opleidingseisen wordt waar dat kan en waar relevant het Centraal Register Opleidingen 
Hoger Onderwijs (CROHO) aangehouden. CROHO bevat gegevens van vroegere, actuele en 
toekomstige opleidingen. Het CCvD Restauratiekwaliteit kan voor bepaalde opleidingen hiervan 
afwijken; 

• voor de opleidingseisen wordt waar dat kan en waar relevant crebo/SBB gebruikt. Crebo staat 
voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Alle kwalificaties die door de minister van OCW 
worden vastgesteld, krijgen een crebonummer. Het CCvD Restauratiekwaliteit kan voor bepaalde 
opleidingen hiervan afwijken.  

 
Cursussen  voor nascholing  

Deze cursussen:  
 

• worden gegeven door een professionele instelling; 

• worden gegeven door professionals uit het betreffende vakgebied of de betreffende specialisatie; 

• zijn voorzien van een programma met eindtermen en leerdoelen. 

Toelichting:  Ook interne cursussen of  in-company- cursussen zijn mogelijk, zolang deze voldoen aan 
bovengenoemd kader. 

 

Werkwijze van de Commissie opleidingen en nascholing 

• Aanvragen voor het plaatsen van opleidingen op de lijst kunnen per e-mail worden gestuurd aan 
secretariaat@stichtingerm.nl, voorzien van een kopie van het diploma en waar nodig aangevuld 
met nadere informatie (studiegids, etc.). 
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• De commissie komt in principe 2 x per jaar bijeen (in het eerste jaar vaker), telkens vlak voor een 
CCvD-vergadering. 

• De commissie kan ook per e-mail besluiten over een advies aan het CCvD Restauratiekwaliteit. 

• De Stichting ERM  faciliteert de werkzaamheden van de commissie. 
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