Programma
Kennis- & Discussiebijeenkomst “Conserveren van
vondstmateriaal: een goede plaats in de KNA en het PvE”

Deze bijeenkomst staat in het teken van de eerste resultaten van het project ‘Eisen aan het
conserveren van kwetsbaar vondstmateriaal’. Tijdens deze bijeenkomst informeert het Centraal
College van Deskundigen (CCvD) Archeologie archeologen, adviseurs, specialisten, PvE schrijvers
en andere gebruikers van de KNA over de eerste resultaten van dit project. Uiteraard is er
gelegenheid tot het stellen van vragen en ruimte voor discussie. In het bijzonder vragen we
deelnemers om ook praktisch mee te denken over de voorgestelde concretisering van conserveren
in het PvE & het aanbesteden en over het voorstel om een functie ‘conserveringsspecialist’ in de
KNA op te nemen.
Aanmelden:
U kunt zich tot uiterlijk 21 juni 2012 aanmelden via de www.sikb.nl
Deelname is gratis.
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 te Amersfoort
Vanaf 09.00 Ontvangst met koffie en thee. De bijeenkomst eindigt om 12:30.

Programma
Tijd
09.30 – 09:45
09.45 - 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.45

10.45- 11:00
11.00 – 12.00

12.00 – 12.20
12.20 – 12.30

Onderdeel

Spreker

Introductie
Waarvoor doen we het eigenlijk? Het belang
van een zorgvuldige omgang met kwetsbaar
vondstmateriaal
Toelichting op de nieuwe specificatie in de
KNA OS11 conserveren en de referentietabel
Het PvE en Aanbesteden: het PvE als goede
basis voor de uitvraag en offerte

Esther Wieringa, SIKB
Ronny Meijers, Museum het
Valkhof, Nijmegen

Koffiepauze
Aan de slag in werkgroepen en formuleren
van aanbevelingen voor vervolg werkgroep 1
t/m 3
Werkgroep 1: PvE & aanbesteden i.r.t.
conserveren
Werkgroep 2: De conserveringsspecialist
Werkgroep 3: De referentietabel als basis
voor verwachte aantallen
Terugkoppeling uit de werkgroepen
Belangrijkste aanbevelingen
Hoe nu verder?
Toelichting op het vervolg van het project
Proces en planning

Mieke Hissel, Malta Ink
Marten Verbruggen (VOIA) en
reflectie NVAO: Jan
Hendriks/Jente van den Bosch
(NVAO)

o.l.v. Suzanne Wentink (Het
Oversticht)
o.l.v. Alexandra Mars (prov.
Drenthe)
o.l.v. Lisa Wouters (prov.
Utrecht)
werkgroep voorzitters olv
Esther Wieringa, SIKB
Esther Wieringa, SIKB

