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Op 1 juni 2016 is -tegelijk met de invoering van de Erfgoedwet- voor de Nederlandse archeologie een
nieuw kwaliteitssysteem in werking getreden. De basis voor dit kwaliteitssysteem wordt gevormd door
certificering op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de Beoordelingsrichtlijn
n (BRL) 4000. Daarnaast is er de (verplichte) registratie van archeologen (‘actoren’) die
(proces)stappen uitvoeren die in de protocollen van de KNA beschreven staan. Het Centraal College
van Deskundigen (CCvD) Archeologie is besluitvormend ten aanzien van het certificeringsschema
bestaande uit de KNA, de BRL en het Actorenregister. De minister van OCW heeft bepaalde
onderdelen van de KNA -zijnde de ‘gravende’ protocollenaanwezen voor een wettelijke
certificatieplicht voor organisaties die willen opgraven..
Het CCvD Archeologie heeft bij aanvang van de implementatie van dit nieuwe systeem besloten om dit
na ca. 2 jaar te laten evalueren. Voor het uitvoeren van deze evaluatie wordt nu gestart met een
belangstellingsregistratie.
Uw belangstelling kunt u op de volgende wijze kenbaar maken:
"Letters of Interest" kunt u tot uiterlijk 20 mei 2019 10.00 uur mailen naar esther.wieringa@sikb.nl.
Voor vragen over deze belangstellingsregistratie kunt u bellen met 06 220 64 928. Het PvA en de
bijlagen kunt u eveneens op verzoek per mail toegezonden krijgen.
Uw registratie bestaat uit maximaal 2 A4-pagina’s en bevat de volgende informatie (zie bijlage
Geschiktheidseisen) :
• kerngegevens van de persoon die in aanmerking wenst te komen voor de schrijfopdracht
(naam, adresgegevens, KvK-nummer)
• gerichte informatie over de aanwezige kennis, ervaring van de persoon in relatie tot dit
specifieke project aan de hand van een CV en eventuele referentieprojecten (CV’s vallen
buiten de max. 2 A4 eis)
• wijze en het organiseren van de samenwerking
• motivatie voor de uitvoering van de werkzaamheden.
SIKB maakt in week 21 een selectie van max. 3 gegadigden om offerte uit te brengen. De deadline
voor het indienen van de offerte met uitwerkingsplan is 7 juni 2019. Gunning is voorzien in week 24.
Gegadigden dienen rekening te houden met het toelichten van het uitwerkingsplan in het CCvD van 17
juni 2019.
Als het totaal aantal ingediende registraties hoger is dan 3, zal een selectie uit de ontvangen
registraties gemaakt worden op basis van de vereiste gegevens die bij registratie verstrekt zijn. De
selectie zal gedaan worden aan de hand van: (1) expertise en ervaring (CV’s) (2) samenwerking (3) de
motivatie voor de uitvoering. De selectie is uitsluitend ter beoordeling van het Programmabureau van
SIKB.
Belangstellenden die niet geselecteerd zijn, worden hiervan mondeling op de hoogte gesteld.

