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Versie 181130 

 

Het Restauratorenregister  

Ontwerp-versie  

Eisen bij- en nascholing 5 

 
Toelichting: Een belangrijke voorwaarde voor de geregistreerde (Senior) Registerrestaurator is 

education permanente: het bijhouden van kennis en professionele werkervaring. Elke geregistreerde 

restaurator moet een minimumaantal punten behalen in de vijf jaren voorafgaand aan de verlenging 

van de inschrijving (anders verloopt zijn/haar registratie). Dit document bevat een systeem met 10 

puntentelling voor het aantonen van het bijhouden van kennis en professionele werkervaring.  

 

Categorieën:  

Met betrekking tot het onderhouden van de competenties geldt dat elke  geregistreerde elke vijf  

jaar een aantal punten moet verzamelen in het kader van education permanente. De punten zijn te 15 

verkrijgen in twee categorieën: 

A. Kennis (kennisverwerving, -verspreiding en -ontwikkeling  binnen het vakgebied)  

B. Ervaring (professionele werkervaring binnen het vakgebied)  
 

Aantal te behalen punten in vijf jaar: 20 

- Senior Registerrestaurator  50 punten 

- Registerrestaurator 40 punten, 

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 
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Categorie A: Kennisverwerving, -verspreiding en -

ontwikkeling binnen het vakgebied *) 

Toegekende  

punten **), ***) 

Maximum 

punten per item 

per 5 jaar 

A05: Deelname in-company workshops op gebied van 

onderzoekstechnieken, materieel of materiaal (waaronder 

toolboxmeetingen) 

1 pt/workshop 3 pt 

A06: Deelname aan atelierbezoek  1pt/bezoek 5 pt 

A07: Deelname aan nationale, internationale vakspecificieke 

beurzen  

1 pt/bezoek 2 pt 

A08: Deelname eendaagse of meerdaagse cursussen op 

vakgebied-gerelateerde vakgebieden (bijv. collectiebeheer, 

kunstgeschiedenis, architectuur) 

1pt/cursusdag 6 pt 

A09: Deelname studiedagen / terugkomdagen MBO, HBO of 

universiteit 

1 pt/dag 4 pt 

Geven van een inleidingen/presentaties  

A010: Presentaties op algemene vakgerelateerde symposia 

en congressen alsmede op informatiebijeenkomsten op het 

vakgebied 

1 pt/presentatie 4 pt 

A11: Inleiding / presentaties op niet-internationale 

vakspecifieke symposia en congressen 

1 pt/presentatie 4 pt 

A12: Inleiding / presentaties op internationale vakspecifieke 

symposia en congressen 

1 pt/presentatie 4 pt 

A13: Inleiding / presentaties op eendaagse of meerdaagse 

cursussen binnen het vakgebied 

1 pt/presentatie 4 pt 

A14: Inleiding / presentaties op workshops op gebied van 

onderzoekstechnieken, materieel of materiaal (niet zijnde 

in-company workshops) 

1 pt/presentatie 5 pt 

Deelname besturen, begeleiding e.a.  

A15: Deelname besturen, commissies en werkgroepen ter 

ontwikkeling en of stimulering van producten / processen 

binnen het vakgebied namens een vakvereniging (ten minste 

vier bijeenkomsten per jaar) 

2 pt/jaar 5 pt 

A16: Begeleiden promotie  2 pt/promotie 4 pt 

A17: Afstudeerbegeleiding Ma/Ba-scriptie  1 pt/scriptie 3 pt 
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Categorie A: Kennisverwerving, -verspreiding en -

ontwikkeling binnen het vakgebied *) 

Toegekende  

punten **), ***) 

Maximum 

punten per item 

per 5 jaar 

Schrijven en peer review 

A18: Peerreviews voor wetenschappelijke publicaties  1 pt/artikel 2 pt 

A19: Het schrijven van een (wetenschappelijk) artikel  als 

hoofdauteur 

2 pt/artikel 6 pt 

A20: Het schrijven van een (wetenschappelijk) artikel  als co-

auteur 

1 pt/artikel 3 pt 

A21: Contra-expertise op een rapportage 1 pt / contra-

expertise 

3 pt 

Docentschap/schrijven van een cursus  

A22: Docentschap / gastdocentschap erkende academische 

of MBO of HBO-instelling  

2 pt/leergang 6 pt 

A23: Schrijven van een cursus  2 pt/cursus 6 pt 

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 

 

*) Alle onderdelen (bijeenkomsten, congressen, artikelen, promoties, etc.) moeten gerelateerd zijn 

aan het vakgebied van de restaurator en dus vakspecifiek zijn. 

**) Punten mogen alleen meegeteld worden, indien de activiteiten waarvoor zij verkregen zijn, 

hebben plaatsgevonden in de vijf jaar voorafgaand aan het moment van controle. 5 

***) De waardering van een item in punten is slechts een middel om de relatieve waarde ten opzichte 

van andere items binnen dezelfde categorie tot uitdrukking te brengen. Het aantal punten doet 

daarmee niets af aan de waarde van items met minder of meer punten. 
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****) Het aantonen van deze beoordeling kan aan de hand van een toezendingsbewijs (mail, brief, 

etc.) van beoordeelde rapportage waaruit duidelijk blijkt dat de persoon deze beoordeling heeft 

uitgevoerd. 

Het toevoegen van activiteiten aan deze lijst en het waarderen van activiteiten op deze lijst is 

voorbehouden aan het CCvD Restauratiekwaliteit 5 

Suggesties hiervoor kunnen aangedragen worden via www.stichtingerm.nl 

Aantonen van  

Om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan kunnen diverse documenten (bewijsmiddelen) 

aangeleverd  worden. Deze bewijsmiddelen moeten  aan sluiten op de activiteiten uit de 

bovenstaande categorieën A en B en in relatie staan tot de status als (senior) Registerrestaurator.  10 

Als bewijsmiddelen gelden:  

a. Voor deelname aan activiteiten: deelnemerslijsten en of inschrijfbewijzen / aanmeldingen voor 
bijeenkomsten 

b. Voor inleidingen en presentaties: bevestigingen tot het geven van een inleiding/presentatie 
afgegeven door de organiserende partij en of aankondigingen van de persoon als spreker 15 
uitgegeven door de organiserende partij 

c. Voor deelname cursussen en opleidingen: diploma’s, certificaten, getuigschriften, bewijzen van 
deelname 

d. Voor deelname aan een atelierbezoek: verklaring van het ontvangende atelier 
e. Voor bezoek van een  beurs: (aankoop)ticket, entreebewijs 20 
f. Voor deelname besturen, commissies en werkgroepen: verklaring van de betreffende 

vakvereniging 
g. Voor deelname promotiecommissie: vermelding in het proefschrift 
h. Voor peerreview: bevestiging uitgever van uitgevoerde peerreview 
i. Voor (gast)docentschap: bevestiging tot het (gast)docentschap uitgegeven door de betreffende 25 

academische of MBO of HBO-instelling 
j. Voor artikelen, proefschriften, congresbundel, etc.: het gepubliceerde artikel, het gepubliceerde 

proefschrift, de gepubliceerde congresbundel, etc.  
k. Voor werkervaring: methode van bewijsvoering is gelijk aan methode van bewijsvoering ter 

verkrijging van de  status (senior) Registerrestaurator  30 
l. Voor rapportages en specialistische (deel)rapportages: methode van bewijsvoering is gelijk aan 

methode van bewijsvoering ter verkrijging van de status (senior) Registerrestaurator 
 

 


