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Versie  181130 

Het Restauratorenregister  

Ontwerp-versie  

Registratie-eisen voor de Restaurator en (Senior) Restaurator 

 
Toelichting: Dit document bevat de criteria  voor de toelating van de Registerrestaurator (of Senior Registerrestaurator) tot het Restauratorenregister.  
Getoetst wordt of de aanvrager voldoet aan de eisen: Professioneel werkzaam zijn; Competent zijn; Gedrag. De toetsende instelling verzorgt de toets aan de 
criteria op basis van de door de kandidaat aangedragen informatie.  

 
 

EIS VOOR REGISTRATIE  TOELICHTING  
 

1. Professioneel werkzaam zijn 1.1 relevant vakgebied en activiteit 
1.2 voldoende werkbelasting  

2. Competent zijn  2.1 adequate opleiding en/of voldoende werktraining 
2.2 voldoende professionele praktijkervaring (bij senior tevens: leidinggevende ervaring) 
2.3 gebleken vakbekwaamheid  

3. Gedrag 3.1 Ondertekening van de Gedragscode van het Restauratorenregister 

 
Deze eisen zijn in het onderstaande uitgewerkt.   
NB Voor het toetsen van de vakbekwaamheid (criterium 2.3) geldt de Toetsleidraad vakbekwaamheid. 
 
 link Zie het document Toetsleidraad Vakbekwaamheid  

 link Zie het document Gedragscode Restauratorenregister 

 link Zie het informatieblad Aanvraag toets Restauratorenregister 
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1.1 relevant vakgebied en activiteit  Idem 

 Relevante activiteit: de activiteit betreft de praktische uitvoering van het 
restaureren en/of conserveren van een object  

 Relevant vakgebied: de activiteit wordt uitgevoerd binnen een of meerdere 
discipline(s)  van het Restauratorenregister 

 Aantoonbaar door middel van: inschrijving KvK of  arbeidsovereenkomst  

Idem 

1.2 De aanvrager is actief werkzaam binnen het vakgebied voor tenminste 750 uur op 
jaarbasis.   
  

Idem 

 Aantoonbaar door middel van: arbeidsovereenkomst of verklaring werkgever 
of een inschrijving KvK.  

Idem 

1.1 Opleiding + werktraining 2.1 Opleiding + werktraining 

2.1.1  
Een afgeronde erkende universitaire opleiding + 2 jaar werktraining na het behalen 
van het diploma. 

Idem 
 

 Afgeronde opleiding aantoonbaar door middel van: diploma van het 
opleidingsinstituut 

 Erkend: geplaatst op een door het CCvD Restauratiekwaliteit gepubliceerde 
lijst 

 De werktraining kan worden aangetoond door middel van: 
arbeidsovereenkomst(en), inleen-/uitzendcontract(en) en of 
projectopdrachten. Hieruit moet blijken dat de aanvrager is ingezet als 
restaurator in de vorm van een werktraining. Wanneer dit niet blijkt uit een 
arbeidsovereenkomst of een inleen-/uitzendcontract, kan dit alsnog worden 
aangetoond door een verklaring van de werkgever resp. inlener, waarin de 
rol/werkzaamheden duidelijk wordt vermeld 

Idem 
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2.1.2 Of:  
Een afgeronde, erkende opleiding op HBO -niveau + 3 jaar werktraining na het 
behalen van het diploma.  

Idem 

 Afgeronde opleiding aantoonbaar door middel van: diploma van het 
opleidingsinstituut 

 Erkend: geplaatst op een door het CCvD Restauratiekwaliteit gepubliceerde 
lijst  

 De werktraining kan worden aangetoond door middel van: 
arbeidsovereenkomst(en), inleen-/uitzendcontract(en) en of 
projectopdrachten. Hieruit moet blijken dat de aanvrager is ingezet als 
restaurator in de vorm van een werktraining. Wanneer dit niet blijkt uit een 
arbeidsovereenkomst of een inleen-/uitzendcontract, kan dit alsnog worden 
aangetoond door een verklaring van de werkgever resp. inlener, waarin de 
rol/werkzaamheden duidelijk wordt vermeld. 

Idem 

2.1.3 Of:  
Een afgeronde, erkende opleiding op MBO -niveau + 4 jaar werktraining na het 
behalen van het diploma. 
 

Idem 

 Afgeronde opleiding aantoonbaar door middel van: diploma van het 
opleidingsinstituut  

 Erkend: geplaatst op een door het CCvD Restauratiekwaliteit gepubliceerde 
lijst 

 De werktraining kan worden aangetoond door middel van: 
arbeidsovereenkomst(en), inleen-/uitzendcontract(en) en of 
projectopdrachten. Hieruit moet blijken dat de aanvrager is ingezet als 
restaurator in de vorm van een werktraining . Wanneer dit niet blijkt uit een 
arbeidsovereenkomst of een inleen-/uitzendcontract, kan dit alsnog worden 
aangetoond door een verklaring van de werkgever resp. inlener, waarin de 
rol/werkzaamheden duidelijk wordt vermeld 

Idem 

2.1.4  Of:  
Opgeleid in de praktijk op een gerenommeerd atelier * met een minimum van 7  jaar, 
waarvan de laatste 3 jaar op het niveau van een zelfstandig werkend restaurator. 

Idem 
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 Aantoonbaar door middel van: arbeidsovereenkomst(en), inleen-
/uitzendcontract(en) en of projectopdracht(en). Hieruit moet blijken dat de 
aanvrager is ingezet als (zelfstandig werkend) restaurator. Wanneer dit niet 
blijkt uit een arbeidsovereenkomst of een inleen-/uitzendcontract, kan dit 
alsnog worden aangetoond door een verklaring van de werkgever resp. 
inlener, waarin de rol/werkzaamheden duidelijk wordt vermeld 

 Met gerenommeerd atelier wordt  hier bedoeld: ateliers in binnen- en 
buitenland met een goede reputatie binnen het vakgebied van de 
restauratoren. Deze reputatie wordt schriftelijk en voorzien van een korte 
onderbouwing onderschreven door tenminste 2 Senior Registerrestauratoren. 

 

2.1.5  Of:  
Kunt aantonen over de afgelopen 5 jaren uw kennis te hebben bijgehouden conform 
het document Bij- en nascholing Restauratorenregister. Aantal behaalde punten in de 
afgelopen vijf jaar: 

- Registerrestaurator 40 punten 

 link Zie het document Bij- en nascholing  
 

 
 
Aantal behaalde punten in de afgelopen vijf jaar: 

- Senior-Registerrestaurator  50 punten 

 

 Aantoonbaar door middel van: zie pag. 4 van het document Bij- en nascholing 
voor een lijst van geldende bewijsmiddelen. 

idem 

2.2 Voldoende professionele praktijkervaring  2.2 Voldoende professionele praktijkervaring + leidinggevende ervaring  
 

Een minimaal bestede tijd van 3000 uur met een minimale doorlooptijd van 3 jaar 
 
 

Een minimaal bestede tijd van 15000 uur met een minimale doorlooptijd van  15 jaar, 
waarvan 3 jaar in een leidinggevende functie. 
 
Leidinggevende ervaring betreft:  
(1)Het aansturen van een restauratie, waarbij de leidinggevende restaurator 
verantwoordelijk is voor het eindresultaat van deze werkzaamheden.  
(2) Het signaleren van relevante ontwikkelingen en nieuwe inzichten binnen het 
vakgebied (vastgelegd in o.a. publicaties) en het aantoonbaar overbrengen van deze 
ontwikkelingen op derden binnen het werkveld. 
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(3) Het sturing geven aan de implementatie van ontwikkelingen op het vakgebied in een 
professionele werkomgeving, waarbij deze werkomgeving gerelateerd is aan het 
werkveld van de restaurator. 
 
 

 Aantoonbaar door middel van: arbeidsovereenkomst(en), inleen-
/uitzendcontract(en) en of projectopdracht(en) moet blijken dat de aanvrager 
is ingezet als restaurator. Wanneer dit niet blijkt uit een 
arbeidsovereenkomst of een inleen-/uitzendcontract, kan dit alsnog worden 
aangetoond door een verklaring van de werkgever resp. inlener, waarin de 
rol/werkzaamheden duidelijk wordt vermeld 

 Aantoonbaar door middel van: arbeidsovereenkomst(en), inleen-
/uitzendcontract(en) en of projectopdracht(en) moet blijken dat de aanvrager 
werkzaam was en in een leidinggevende rol. Wanneer dit niet blijkt uit een 
arbeidsovereenkomst of een inleen-/uitzendcontract, kan dit alsnog worden 
aangetoond door een verklaring van de werkgever resp. inlener, waarin de 
rol/werkzaamheden duidelijk wordt vermeld 

NB Registratie vindt plaats per discipline. Voor iedere discipline extra geldt: een 
minimaal bestede tijd van 1000 uur + 1 rapportage extra waaruit de praktijkervaring 
blijkt. 
 

NB Registratie vindt plaats per discipline. Voor iedere discipline extra geldt: een minimaal 
bestede tijd van 1000 uur + 1 rapportage extra waaruit de praktijkervaring blijkt. 
 

2.3 Gebleken vakbekwaamheid 
 

2.3 Gebleken vakbekwaamheid 
 

De vakbekwaamheid toont de aanvrager aan door middel van 3 rapportages en een 
gesprek met de beoordelingscommissie waarin de aanvrager een project ‘pitcht’.  
 

 link Zie het document Toetsleidraad Vakbekwaamheid  
 

De vakbekwaamheid inclusief het seniorschap toont de aanvrager aan door middel van 3 
rapportages en een gesprek met de beoordelingscommissie waarin de aanvrager een 
project ‘pitcht’. 

 link Zie het document Toetsleidraad Vakbekwaamheid  
 

3.1 Gedragscode Restauratorenregister ondertekend  3.1 Gedragscode Restauratorenregister ondertekend 

 Aantoonbaar door middel van: ondertekening van de gedragscode van het 
Restauratorenregister  

 link Zie het document Gedragscode Restauratorenregister 
 

 Idem  

  

 link Zie het document Gedragscode Restauratorenregister 

 


