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De Ondergrondse nr. 7 door de Archeoreporter Bekijk deze mail in uw browser

Deze nieuwsbrief over certificering en registratie in de archeologie wordt periodiek verzonden aan alle
betrokkenen in het archeologisch werkveld. Mocht u hierop geen prijs stellen, dan kunt zich onderaan
uitschrijven. Reacties zijn welkom via ondergrondsereporter@gmail.com.

De ArcheoReporter is het pseudoniem van Yvonne
Lammers (Echo tekst en presentatie). Als oud-CCvD-
er, oud-hoofdredacteur van de Archeobrief en als
voormalig specialist in de archeologie peilt zij de
geluiden in het veld en doet daar verslag van in deze
nieuwsbrief.

Sinds 1 juli 2016 is de nieuwe erfgoedwet een feit! Het nieuwe certificeringssysteem
is daarmee in werking getreden. Het CCvD houdt een vinger aan de pols en grijpt in
als er kinderziektes aan het licht komen die aangepakt moeten worden. In het
komende jaar zal de ArcheoReporter verslag doen van de besprekingen in het CcvD
en een oor te luisteren leggen in de archeologische wereld om eventuele problemen
op de kaart te zetten.

Eerste hulp bij certificering
Waar staan we nu precies? 

Nu de wet per 1 juli is ingegaan zitten we in het
overgangsjaar. In dit jaar is het zaak voor de bedrijven en
gemeentes om hun certificering rond te krijgen, voor
werknemers om zich te registreren (als ze dat willen) en voor
het CCvD om nauwlettend in de gaten te houden of het
proces zo verloopt als van tevoren bedacht was of dat er
problemen rijzen die om een oplossing vragen. Er zal een
harmonisatie-overleg gehouden worden, gefaciliteerd door
het programmabureau van SIKB, waarbij de beoogde
certificerende instellingen en de toetsers samen om de tafel
zullen gaan zitten om hun vragen, maar ook vragen van
organisaties n.a.v. de BRL en het Actorregister af te
stemmen. Op de CCvD vergadering van 26 september zijn al
enkele onduidelijkheden besproken en in december
(mogelijk wordt de vergadering vervroegd gehouden) zal dat
weer het geval zijn.

De evaluatie van het certificeringsstelsel zal halfweg 2017 gereed zijn. De Raad voor Accreditatie
zal afgaan op de huidige versie  van de BRL en de evaluatie zal gebaseerd worden op
praktijkgegevens tot mei/juni 2017. Die gegevens zullen in september in het CCvD besproken
worden en vervolgens naar de RvA gestuurd worden. Als dat lukt zullen de CI’s in het eerste en
tweede kwartaal van 2018 hun accreditatie kunnen formaliseren. Wensen die eerder met
betrekking tot de KNA naar boven kwamen en die bij de vertaling naar de BRL uitgesteld waren,
zullen zoveel mogelijk in de loop van dit traject alsnog worden opgelost.

Momenteel doorloopt het merendeel van de CI’s nog de procedure om ook door het ministerie
van OCW aangewezen te worden. De verwachting is dat zij dit najaar een heel eind moeten zijn.
Zie voor het meest actuele overzicht http://www.sikb.nl/archeologie/certificeren-en-
registratie/cerificatie-instellingen

Eerste hulp bij registreren
De huidige lijst ‘Door het CCvD erkende opleidingen en kennisactoren’ is vastgesteld op 9 mei jl.
en gepubliceerd op http://www.actorregistratie.nl. Voor de opleidingseisen in de BRL 4000 wordt
het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) aangehouden. CROHO bevat
gegevens van vroegere, actuele en toekomstige opleidingen. Cursussen zullen worden gegeven
door professionele instellingen, door professionals op het betreffende gebied en op basis van
vooraf geformuleerde, en door het CCvD goedgekeurde, eindtermen en leerdoelen. Het is ook
mogelijk binnen een bedrijf/gemeente cursussen te organiseren, zolang zij voldoen aan de
gestelde eisen. Voor de cursus ‘Kennis van de BRL’ is het ook mogelijk zijn een digitale toets af te
leggen. De eindtermen daarvoor zijn in het CCvD besproken. Eén aanbieder heeft een eerste
voorstel ingediend. In het CCvD is al aan bod gekomen dat de eindtermen niet te abstract
geformuleerd mogen worden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat iemand die de BRL uit zijn hoofd
leert, zonder archeologische kennis van zaken toch door de toets rolt. Om ervoor te zorgen dat dit
zorgvuldig gebeurt zal er eind oktober een commissie in het leven geroepen worden die zich
hierover gaat buigen en die het CCvD zal adviseren over cursussen in het kader van de bij- en
nascholing van actoren. In principe zal dit gremium, na een wat frequentere opstartfase, twee
keer per jaar bijeen komen. De commissie zal bestaan uit twee deskundigen (een
onderwijskundige en een inhoudelijk deskundige archeologie), aangevuld met een voorzitter.

Gegadigden kunnen zich melden via het secretariaat van het CCvD. Ook suggesties voor
eventueel te benaderen personen zijn van harte welkom!

Meer informatie over aanmelden voor het register: http://sikbarcheologie.ning.com/ en
www.actorregistratie.nl

Wat komt er op tafel bij het CCvD?
Het CCvD besteed ook nu nog een groot deel van haar tijd aan de certificering. Dat zal in
het komende jaar ook zeker zo blijven, totdat het systeem loopt en vrij is van kinderziektes.

Op de vergadering van 26 september is uitgebreid stilgestaan bij de eerste onduidelijkheden die
lijken te dagzomen. Zo zijn er bijvoorbeeld zorgen over de kosten die het certificeren met zich
mee gaan brengen. Door een kleine aanpassing in de tekst van het overzichtsschema (dat veel
gehanteerd wordt en dat onderdeel is van de BRL) lijkt het er nu bijvoorbeeld op dat iedere
werknemer jaarlijks een gesprek van een uur zal moeten hebben met twee personen van een
certificerende instelling. Dat loopt snel op en het is de vraag of dat nodig is. Men geeft aan dat er
door dit te 'eisen’ bovendien geen ruimte meer is voor efficiëntie-slag (en dus lagere kosten) als
we eenmaal op stoom zijn.

Daarnaast rijst de vraag over een mogelijk te kort aan senior-archeologen die de rol van auditor
kunnen vervullen. Zo groot zijn we als branche niet en als je geen eerdere banden gehad mag
hebben met een bedrijf waar je als auditor aan de slag moet, kan de spoeling al snel dun worden.
Het kan bovendien voor een volgende opdracht in je nadeel werken als je als auditor werkt – het
blijven toch ‘inkijkjes’ in de keuken… Tijdens het harmonisatie-overleg zal over beide zaken met
de CI’s gesproken worden, maar ook het CCvD zal hier in december verder over vergaderen. Dan
is er ook meer inzicht over de omvang van het probleem.

Even voorstellen: 
Met de instelling van een certificeringssysteem in de rol van het CCvD ‘geformaliseerd’.
Hoewel zij altijd al verantwoordelijk was voor de KNA, kan men bij een stelsel van
certificeren op basis van een BRL niet zonder een dergelijk College. Heel belangrijk dus
om precies te weten wie daarin nu eigenlijk zitting heeft.

Het college bestaat uit afgevaardigden van de verschillende geledingen van de archeologie en
een aantal adviseurs (zonder stemrecht). Stemgerechtigd zijn: 4 afgevaardigden namens de
bedrijven (VOIA: Marten Verbruggen, Elsbeth Westerman, NVAO: Jan Hendriks, Jente van den
Bosch), 2 namens de opdrachtgevende overheid (RWS Eli Gehasse, UvW Harrie
Winteraeken/Rolf van Thoorn), 1 namens de opdrachtgevende bedrijven (NEPROM Martijn van
Gelderen), 1 namens de provincies (IPO/IWC Lisa Wouters), 2 namens de gemeenten (CGA
Maarten Wispelweij, Dieke Wesselingh), 1 namens de universiteiten (Archon Harry Fokkens.
Daarnaast zijn er 4 adviseurs: namens het rijksbeleid (RCE Bjørn Smit), namens het rijkstoezicht
(Erfgoedinspectie Susanne Boogert), namens het register (NVvA Paula Fijma) en namens de
certificerende instellingen (NVCi vacature).

Afhankelijk van uw eigen functie in de archeologie wordt u dus door een van hen
vertegenwoordigd - neem contact op als u vragen heeft!

Opgevangen geluiden
Het zal niemand ontgaan zijn - de dreigende verkoop van archeologische vondsten om het
voldoen van achterstallige betalingen af te dwingen. Deze actualiteit is ook in het CCvD
besproken. De vaak felle reacties (archeologen zijn gepassioneerd - zover is duidelijk) buitelden
over elkaar heen, variërend van totale verwerping van het idee tot begripvolle meedenkers. Naar
mijn idee ontstond de onrust vooral door het middel en niet door een gebrek aan medeleven met
een bedrijf dat leidt onder wanbetalers. Na een gesprek tussen de diverse partijen is de veiling
afgeblazen. Momenteel loopt er een onderzoek van het ministerie naar de omvang van het
probleem. Mijn steekproefsgewijs rondvragen (wat uiteraard niet leidt tot echt onderbouwde
uitspraken) leidt vooralsnog tot de conclusie dat het minder breed-gedragen probleem is dan werd
gesuggereerd, maar we wachten de nieuwsberichten af!

Heeft u ook iets opgevangen? 
Meldt het de ArcheoReporter op deondergrondsereporter@gmail.com.

Wie wat waar
• 4 - 6 november
Reuvensdagen Heerlen, met (ludieke!) sessie over certificeren

Verder lezen

Tijdens het SIKB-congres zal de handreiking
‘Hoe maak ik een kwaliteitshandboek
conform de BRL 4000’ uitgedeeld worden.
Deze zal na 29 september beschikbaar zijn
op de speciale certificeringssite van de SIKB
http://sikbarcheologie.ning.com/. Hier vindt u
bovendien alle afleveringen van De
Ondergrondse, de verslagen van de
praktijkproeven, de adviezen van de
commissies, de notulen van de CCvD
vergaderingen en nog veel meer.

De KNA en BRL op zak
Hoera! Er komt ook weer een versie van de
KNA op zak beschikbaar! En daarin mag de
BRL 4000 natuurlijk niet ontbreken. De mini-
versie is te krijgen op het SIKB-congres en
vanaf 30 september ook weer te bestellen
vanaf www.sikb.nl.

De Erfgoedwet 2016
De belangrijkste informatie over de nieuwe
erfgoedwet is gebundeld in een overzichtelijk
pdf-document. Dit kunt u vinden via deze
link: http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/file
s/publications/ministerie_ocw_2015_de_erfgo
edwet_2016.pdf

Ondergrondse groeten,
De Archeoreporter

Aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Klik dan hier.

Uw ontvangt deze e-mailing als relatie van SIKB. Wilt u 'De
Ondergrondse' niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

Wilt u graag dat wij uw geluid opvangen?
Mail naar Ondergrondsereporter@gmail.com en we gaan graag op uw
vragen in!
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