Persoonscertificeringsregeling Orgeladviseur

Gecertificeerd Orgeladviseur
Hobéon voert al jarenlang persoonscertifceringen uit in diverse sectoren. De kern hiervan is
om steeds in een certificaat vast te leggen dat een persoon bepaalde kennis en deskundigheid heeft én deze actueel houdt. Met zo’n certificaat kan een professional in de markt dan
eenvoudig zijn expertise aantonen. Dat geldt sinds 2012 ook voor orgeladviseurs.

Voor wie?

Het belang van certificering

De doelgroep voor deze persoonscertificering zijn degenen die zich

Orgeladviseurs kunnen zich door Hobéon laten erkennen op basis

bezighouden met advies omtrent onderhoud, herstel, restauratie en

van de regeling. Met het certificaat op zak tonen zij aan dat zij op

nieuwbouw van pijporgels. Een meer gedetailleerde beschrijving

verantwoorde wijze met (monumentale) orgels om kunnen gaan.

is opgenomen in de regeling, die te vinden is op de website van

Dat is belangrijk omdat opdrachtgevers daar in toenemende mate

Hobeon.

om zullen vragen.

Openbaar register

De persoonscertificering van orgeladviseurs sluit bovendien aan

Opdrachtgevers kunnen in het openbaar register van Hobéon zien

bij de actuele ontwikkelingen zoals die rondom de Modernisering

welke adviseurs aantoonbaar hebben gemaakt over de juiste kennis

Monumentenzorg (MoMo), waarbij de overheid ernaar streeft

en expertise te beschikken en wie dus gecertificeerd zijn.

om alleen nog erkende marktpartijen aan monumenten te laten

Het register is te raadplegen via www.hobeon.nl/certificering/

werken. Persoonscertificeringen kunnen een positief effect hebben

personen/orgeladviseurs.

op het beroep. Voor de orgeladviseurs genereert de regeling
namelijk ook professionalisering en grotere bekendheid van het
beroep.
De certificeringsregeling Orgeladviseurs beoogt:
•

Het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars.
Door deze regeling kan meer duidelijkheid bereikt worden
ten aanzien van de status van de functie en de te verwachten
kwaliteit van een beroepsbeoefenaar.

•

Een grotere bekendheid van de orgeladviseurs, ofwel het op
de kaart zetten van de functie.

•

Deskundigheidsbevordering. Door de certificeringseisen wordt
bereikt dat er een duidelijk geformuleerde verplichting is tot
onderhouden en actualiseren van de vakbekwaamheid, zodat
het vakmanschap en de deskundigheid groeien.

•

Een diploma toont kennis aan.
Een certificaat daarentegen
toont kennis, deskundigheid en
relevante werkervaring aan.
Versie 2015-2

De kwaliteit van de pijporgels in Nederland te handhaven
en waar nodig te verbeteren, doordat de orgeladviseurs
weloverwogen en verantwoorde beslissingen nemen over
onderhoud, herstel, restauratie en/of nieuwbouw van orgels.

Het ontstaan van de certificeringsregeling

Het traject van certificering

Het initiatief voor de regeling is genomen door de LOTO (Landelijke

Wanneer een orgeladviseur beoordeeld wil worden, bouwt

Opleiding Tot Orgeladviseur). De regeling is uitgewerkt in

deze een inhoudelijk dossier op, dat ter beoordeling aan een

samenwerking met o.a. de Katholieke Klokken en OrgelRaad,

certificeringscommissie wordt voorgelegd. In dit dossier worden in

de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland,

elk geval opgenomen:

het College van Orgeladviseurs Nederland en de Rijksdienst

•

een uitgebreid C.V. van kennis en ervaring,

voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ook zijn orgelbouwers, directe

•

een overzicht van gevolgde na- en bijscholingstrajecten,

ketenpartners van de orgeladviseurs bij het traject betrokken

•

plannen en verslagen van eigen projecten,

geweest. Door het betrekken van deze partijen bij het ontwikkelen

•

enkele referenties van opdrachtgevers.

is een sterk op de praktijk geënte certificeringsregeling ontstaan die

Zodra de geleverde informatie aan de eisen voldoet, zoals in de

een breed draagvlak binnen de branche heeft.

regeling gesteld, wordt de orgeladviseur gecertificeerd en ontvangt
hij/zij een certificaat dat 7 jaar geldig is. Daarna wordt de adviseur op

Het doel van de certificeringsregeling

een vergelijkbare wijze opnieuw beoordeeld.

Het doel is de borging van kwaliteit en de deskundigheids-

Houders van het LOTO-diploma komen in aanmerking voor een

bevordering van personen die adviseren bij restauratie en

verkort traject.

nieuwbouw van orgels. De regeling toetst het functioneren van de
adviseurs op drie dimensies: de deskundigheid van de adviseur, de
kwaliteit van de resultaten en de kwaliteit van de bedrijfsvoering.
De adviseurs worden op hun individuele deskundigheid beoordeeld,
door een certificeringscommissie bestaande uit deskundigen
orgelbouw en -restauratie en orgeladvies, voorgezeten door een
deskundige op het gebied van monumentenzorg.

Meer informatie of een offerte opvragen
Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Over persoonscertificering voor orgeladviseurs kunt u contact opnemen
met certifcatiecoördinator Hanneke Bleijs via (070) 30 66 800 of h.bleijs@hobeon.nl.

De kracht van
kennis.
Strategische dienstverlener voor kennisintensieve
organisaties
Hobéon is het adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en
kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen.
Wij hebben jarenlange ervaring met strategieontwikkeling, projectmanagement,
organisatieadvies en marktonderzoek. Met name zijn wij gericht op mbo-instellingen,
hogescholen, universiteiten en instellingen actief op het gebied van Leven Lang Leren.
Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van professionele relaties.
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