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• Het Restauratoren Register is openbaar raadpleegbaar 

• Registratie in het Restauratoren Register is vrijwillig

• Er zijn (ingangseisen t.a.v. Kennis, Werkervaring en er zijn eisen aan 
de Vakbekwaamheid

• Er is een externe, onafhankelijke toetsing (op objectieve eisen en 
toets op de vakbekwaamheid)

• Er is education permanente: onderhouden van kennis

De inschrijving is daarom voor 5 jaar (daarna is verlenging 
mogelijk)

• De inschrijving geeft geregistreerde recht op gebruik beeldmerk 
(logo) 

1 De uitgangspunten



1. Contact met de toetsende instelling 

2. Voorbereiden en indienen dossier: Aantonen dat u aan de 
eisen voldoet (fase 1 van de toets)

3. Uitnodiging voor het beoordelingsgesprek (fase 2 van de toets)

 Zie daarvoor de documenten met eisen en disciplines

 Hulpdocumenten/aanvullende documenten

2 Hoe kom ik in het Restauratoren Register?



De toetsende instelling toetst of de aanvrager voldoet aan de 
eisen aan het:

1. Professioneel werkzaam zijn 

2. Competent zijn (opleiding/werkervaring/vakbekwaamheid) 

3. Ethisch bewust zijn 

 Zij toetsen aan de hand van de documenten met eisen en 
disciplines

 Hulpdocumenten/aanvullende documenten

3 Toets en toelating 





1. De registratie is 5 jaar geldig 

2. In die 5 jaar houdt u uw kennis (aantoonbaar) bij 

3. Ruim voor het verlopen van uw registratie meld u zich aan 
voor verlenging (aantonen aan eisen aan bij- en nascholing te 
hebben voldaan)

Zie daarvoor de documenten:

Document Bij- en nascholing

Commissie Opleidingen en nascholing

4 Hoe  blijf ik in het Restauratoren Register?



Aantal te behalen punten in vijf jaar:

• Senior Registerrestaurator  50 punten

• Registerrestaurator 40 punten

5 Bij- en nascholing aan de hand van punten tijdens de registratieperiode van 5 
jaar 

Categorie A: Kennisverwerving, -verspreiding en -

ontwikkeling binnen het vakgebied *)

Toegekende 

punten **), ***)

Maximum punten per item 
per 5 jaar

Deelname aan vakspecifieke bijeenkomsten, beurs- atelierbezoeken, cursussen etc.

A01: Deelname algemene vakspecifieke symposia en congressen alsmede deelname 

aan informatiebijeenkomsten van overheden binnen het vakgebied

1 pt/congresdag

/bijeenkomst

4 pt

A02: Deelname aan internationale vakspecifieke congressen en symposia 2 pt/congresdag 5 pt

A03: Deelname eendaagse of meerdaagse cursussen op het vakgebied 1 pt/cursusdag en

max 5 pt/cursus

10 pt

A04: Deelname workshops op gebied van onderzoekstechnieken, materieel of 
materiaal (niet zijnde in-company workshops) 

1 pt/workshop 3 pt



4 Bij- en nascholing aan de hand van punten tijdens 
de registratieperiode van 5 jaar 

Categorie B: ervaring *) Toegekende punten **), ***) Maximum punten per item 
per 5 jaar

B01: Tenminste 1200 uur werkervaring als (senior) Registerrestaurator (niet 

noodzakelijkerwijs aaneengesloten) 

5 pt 5 pt

B02: Met succes verdedigd proefschrift 9 pt/proefschrift 9 pt

B03: (Mede) opstellen rapportage Restauratie 1 pt/rapport 9 pt

B04: Beoordelen rapportages **** 1 pt/rapport 9 pt



Hartelijk dank voor jullie aandacht 


