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Versie  181130 

 
Het Restauratorenregister  
 

Ontwerp-versie 5 

Lijst door het CCvD Restauratiekwaliteit erkende opleidingen 
 
 

Toelichting: Deze lijst hoort bij onderdeel 2 van het document  Registratie-eisen: het competent zijn. 
Dit betekent onder meer het beschikken over een adequate opleiding (of voldoende werktraining). In 10 
deze lijst vindt u de opleidingen waarvan een diploma de juiste kennis aantoont van de geregistreerde 
of te registreren restaurator. Deze lijst wordt vastgesteld door het CCvD Restauratiekwaliteit en 
regelmatig geactualiseerd. 
Als een opleiding niet voorkomt op de lijst kunt u -of uw toetser namens u- een verzoek indienen bij  de 
commissie opleidingen via secretariaat@stichtingerm.nl. De commissie Opleidingen en nascholing 15 
adviseert het CCvD Restauratiekwaliteit. Op basis van het advies neemt het CCvD een besluit.  
 

 Link Zie het document commissie opleidingen 
 

 20 
Deze versie is geactualiseerd op d.d.  @@@ 
 

1. Inleiding 
 
Voorafgaand aan opname in het Restauratorenregister www.restauratorenregister.nl wordt onder 25 
meer geverifieerd of de aanvrager over de juiste opleiding (of voldoende werktraining) beschikt. Dit 
gebeurt door een onafhankelijke toetser. Voor het kunnen toetsen of een opleiding ook erkend is door 
het CCvD Restauratiekwaliteit, wordt deze lijst gebruikt.  
 
Zie voor meer informatie over het toetsen  30 
 

 link Zie het document registratie-eisen  

 link Zie het informatieblad Aanvraag toets Restauratorenregister.  
 

2. Criteria voor het erkennen van opleidingen 35 
 
Voor het erkennen van opleidingen worden de volgende criteria gehanteerd: 
 

 Voor de opleidingseisen wordt waar dat kan en waar dat relevant is het Centraal Register 
Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) aangehouden. CROHO bevat gegevens van vroegere, 40 
actuele en toekomstige opleidingen. PM Het CCvD Restauratiekwaliteit kan voor bepaalde 
opleidingen hier vanaf wijken. 

 Voor de opleidingseisen wordt waar dat kan en waar dat relevant het Crebo/SBB gebruikt. 
Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Alle kwalificaties die door de 
minister van OCW worden vastgesteld krijgen een crebonummer. PM Het CCvD 45 
Restauratiekwaliteit kan voor bepaalde opleidingen hier vanaf wijken.  

 Voor opleidingen uit andere (Europese) landen neemt het CCvD Restauratiekwaliteit per 
aanvraag/geval een besluit. Daarbij wordt voor Europese opleidingen uitgegaan van de 

mailto:secretariaat@stichtingerm.nl
http://www.restauratorenregister.nl/
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Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-
beroepsopleidingen en de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma zijn per 21-
12-2007 komen te vervallen). 

 De opleiding moet te relateren zijn aan tenminste 1 van de genoemde disciplines cq relevant 
zijn voor het vakgebied. 5 

 

 link Zie het document disciplines  Restauratorenregister 
 

3. Lijst door het CCvD erkende opleidingen  

 10 
Deze paragraaf bevat de door het CCvD Restauratiekwaliteit erkende opleidingen als bedoeld in het 
document Registratie-eisen voor de (Senior)Registerrestaurator.  
 
 
Opleidingen in Nederland 15 
 

 Universitair niveau (Ma) 
 
Universiteit van Amsterdam (UvA) – Conservering en Restauratie 
 20 

 HBO niveau  
 
Instituut Collectie Nederland (ICN) – Opleiding voor Restauratoren* 
* Deze opleiding bestaat niet meer  
 25 

 MB0 niveau 
 
Altijd vereist: Diploma + keuzerichting restauratie of een van de genoemde vakrelevante specialisaties 
 
Hout en Meubileringscollege (HMC, Amsterdam) - Keuzerichting Restauratie 30 
 
Nimeto (Utrecht) - Specialisatie Restauratie en Decoratie  
 
St. Lucas (Boxtel) - Specialisatie Decoratie en Restauratieschilder 
 35 
Cibap (Zwolle) -  Specialisatie Decoratie en Restauratieschilder  
 
Cibab (Zwolle) - Exellentietraject Restauratieschilder  
 
MTs voor Meubilerings- en houtbedrijven (Rotterdam) – Specialisatie Antiek * 40 
 
* Deze opleiding bestaat niet meer 
 
 
Opleidingen internationaal 45 
 
Verenigd Koningrijk:  
 

 Universitair niveau (Ma) 
 50 



P042 Document RR Lijst door het CCvD Restauratiekwaliteit erkende opleidingen openbare ontwerpversie 181130.docx 3 

West Dean college: Ma Conservation studies  
 
 

 HBO niveau  
 5 
West Dean college - Specialisation: Historic Craft Practices: Clocks, Furniture, Metalwork or Musical 
Instruments  
 
België: 
 10 

 Universitair niveau (Ba) 
 
Universiteit Antwerpen: Conservatie en restauratie  
 

 MBO niveau  15 
 
Syntra (Tongeren) – Glazenier  
 
Duitsland: 
 20 

 Universitair niveau (Ba/Ma) 
 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin: Konservierung/restaurierung/grabungstechnik 
 
Technology Arts Sciences TH Köln: Restaurierung und Konservierung von Kunst- und Kulturgut  25 
 
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart: Konservierung und restaurierung von 
kulturgütern 
 


