
 
  
 
 
Programma online Help!desk bijeenkomst  
Help! hoe kan ik mijn registratie laten verlengen in het Actorregister?  
 

Praktische informatie 
Datum  9 februari 2021 
Tijd   10.00 – 11.00 uur plenair gedeelte: algemeen informerend (programmabureau SIKB) 

11.00 – 11.30 uur gelegenheid om vragen te stellen 
Voor wie? Alle registeractoren met en zonder opleidingsplan (KNA Archeologen, prospectoren, 

depotbeheerders en specialisten) 
Vorm   Online m.b.v. Zoom 
Kosten  Er zijn geen kosten aan verbonden 
Aanmelden        Heel graag voor 1 februari  via secretariaat@sikb.nl. Als je je hebt opgegeven krijg je  

een paar dagen van tevoren de link voor deelname aan de bijeenkomst. 
 
Introductie 
De fase is aangebroken waarin de eerste verlengingen van de registraties in het Actorregister 
plaatsvinden. Het is belangrijk om te weten dat de verantwoordelijkheid voor verlenging bij 
geregistreerde actoren zelf ligt.  
Ter ondersteuning organiseert SIKB nog een keer een online Help!desk bijeenkomst. De bijeenkomst 
bestaat uit een plenair algemeen informerend deel en aanvullend is er de mogelijkheid om vragen te 
stellen.  
 
Het eerste deel van de bijeenkomst is vooral informerend voor actoren met en zonder 
opleidingsplan: Je krijgt antwoord op onder meer de volgende vragen: 

• Hoe ver van te voren kan je verlenging aanvragen en toch nog op de oorspronkelijke datum 
verlengen?  (bijv. op 1 mei verloopt mijn registratie. Verlenging vindt plaats op 1 maart. Is 
dan de volgende einddatum 1 mei  2025 of toch 1 maart 2025?  En wat gebeurt er dan met 
de cursus die ik toevallig in april volg telt die mee voor onderhoud of niet (en in welke 
periode)? 

• Kan ik aanspraak maken op uitstel i.v.m. Corona? 
• Hoe weet ik of ik voldoende punten heb behaald? 
• Wat moet ik aanleveren voor verlenging van mijn registratie?  
• Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de beoordeling door mijn toetser? 
• Welke cursussen etc tellen mee?  
• Kan ik voor de verlenging overstappen naar een andere toetser? 
• Verlies ik mijn registerstatus als ik niet tijdig zorg voor verlenging van mijn registratie? 
• Ik doe mee in een opleidingsplan, hoe zorg ik voor verlenging van mijn registratie? 
• Ik ben tussentijds van werkgever veranderd, hoe zorg ik voor verlenging van mijn registratie 

nu mijn onderhoud op 2 plaatsen is ondergebracht? 

Aansluitend is er voor wie daar behoefte aan heeft de mogelijkheid om live of via de chat nog  
vragen te stellen.  
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