
De kracht van kennis.



Miranda Maring – Hobéon (senior adviseur)

Aga Rijnboutt (adviseur)

RESTAURATORENREGISTER

TOETSING 
PROCEDURE EN CRITERIA



 Onafhankelijke toetser voor organisaties in het 
hoger onderwijs, het cultureel erfgoed en op het 
vlak van de persoonscertificering

 Gespecialiseerd in het beoordelen van 
kennisintensieve branches

• Accreditatie in het Hoger Onderwijs

• Certificering in Kunst en Cultuursector

• Erkenningsregelingen in cultureel erfgoed

oO.a. restauratie architecten

Introductie Hobéon



Hobéon SKO 

 Diverse schaalniveaus.

 Soms met aanwijzing van Ministerie Sociale 
zaken.

 Geaccrediteerd 17024 persoonscertificering

oToezicht door Raad va Accreditatie.

 Sinds 2016 Actortoetsing Archeologie.

Certificering van personen



 Onze beoordelingsteams altijd bestaan uit mensen 
van Hobéon. Dit zijn auditoren met kennis van 
(persoons)certificering, en vakinhoudelijke auditoren. 
Dit zijn mensen die als een autoriteit in de 
beroepsgroep gelden. 

 Bij alle beoordelingen is onafhankelijkheid, 
vertrouwelijkheid en transparantie geborgd.

 De keus van de auditoren wordt vooraf altijd aan de 
kandidaat voorgelegd. 

Kenmerkend voor Hobéon:



 Doel: testen ontwerpdocumenten voor het 
Restauratoren Register. 

 2 Toetsende instanties voerden try-out uit.

 Hobéon beoordeelde 8 kandidaten. 

 Dossiers werden beoordeeld door toetser. 
Ruggenspraak met ‘technisch expert’

 Beoordelingsgesprek uitgevoerd door toetser en 
‘technisch expert’.

 Uitkomst: systeem is werkbaar + suggesties voor 
optimalisatie

Uitvoering Try Out



1. Drie rapportages/ restauratieverslagen

2. Bewijs opleiding/training en bewijs voldoende 
werkervaring

3. Voldoende professionele praktijkervaring 
(bewijs voldoende gewerkte uren) 

4. Ondertekende gedragscode

5. NAW, indien gewenst: pasfoto + vrije ruimte

Toetsing in de praktijk. T

Aanleveren dossier



 Beoordelen dossier door toetser:

• Compleetheid

• Beoordelen o.b.v. Registratie eisen RR en 
Toetsleidraad vakbekwaamheid.

oBij twijfel: ruggenspraak met ‘technisch 
expert’

 Terugkoppeling naar aanvrager

• Inplannen beoordelingsgesprek

Toetsing in de praktijk. Stap 1

Dossierbeoordeling



Door beoordelingscommissie (een toetser en een 
‘technisch expert’)

o Doorvragen op eventuele onduidelijkheden uit 
dossier.

o Beeldvormen van de kennis, vaardigheden, 
ethische beroepshouding (gedragscode). 

o Op zoek naar het ‘waarom’ achter de motivatie van 
de kandidaat.

o Evalueert de presentatie in relatie tot het 
beoordelingskader en ethische code.

Toetsing in de praktijk. Stap 2.

Presentatie en beoordelingsgesprek



Hobéon:

 Informeert de kandidaat over de rolverdeling: 

o Lead auditor

o Secretaris

o Technisch Expert

 Borgt de onafhankelijkheid van het auditteam en de werkwijze, 
èn zorgt ervoor dat het gesprek en de terugkoppeling 
professioneel verloopt. 

 Noteert de resultaten van de beoordeling.

Taakverdeling beoordelingscommissie



Hobéon en de technisch expert:

 Beoordelen aan welke criteria is voldaan en in welke mate.

 Formuleren na afloop van het gesprek samen de 
bevindingen. (Hiervoor trekt de beoordelingscommissie zich 
na het gesprek kort terug.)

Taakverdeling beoordelingscommissie



 De lead auditor van Hobéon verzorgt van het einde van het 
gesprek een terugkoppeling (bevindingen) op hoofdlijnen 
aan de kandidaat.

 Hobéon checkt of de beoordeelde de feedback begrepen 
heeft.

 De volledige bevindingen worden door Hobéon verwerkt in 
een korte rapportage. Aan de basis daarvan ligt het 
beoordelingskader.

 Na afloop van het gesprek is Hobéon verantwoordelijk voor 
de afhandeling van de aanvraag.

 Aanmelding in register

Afronding



Vragen?



Dank voor uw aandacht

Miranda Maring

m.maring@hobeon.nl


