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Webversie?
Klik dan hier

CCvD Archeologie zoekt nieuwe voorzitter

Het CCvD Archeologie dankt Kees Meijler voor zijn rol als
voorzitter in de afgelopen jaren. Tot er een nieuwe voorzitter is
benoemd, treedt David van den Burg op als waarnemend
voorzitter. Voor de werving van een nieuwe voorzitter is nu een
procedure gestart.

De profielschets hiervoor en informatie over de procedure
is hier te vinden.

Foto: David van den Burg, waarnemend voorzitter CCvD Archeologie

CCvD Archeologie van start met follow up
evaluatie van het kwaliteitssysteem 
Het CCvD Archeologie heeft besloten om eerst zelf aan de slag te gaan met de knelpunten die uit de
evaluatie naar voren zijn gekomen. Er zijn vijf thema’s aangewezen die de komende maanden door de
leden zelf nader uitgewerkt zullen worden: 

Kwaliteit en innovatie (onder leiding van Bart Vermeulen, CGA)

Archeologie waterbodems (onder leiding van Bjørn Smit, RCE/Jan Hendriks, NVAO)

Prijs en Regeldruk (onder leiding van Hans Koopmanschap, VOiA)

Actoren (onder leiding van Wendy van Dijk, NVvA/Jeroen Flamman, VOiA)

Communicatie (CCvD Archeologie)

Archeodepot ondersteunt versie 4.1 van de
datastandaard SIKB0102
Archeodepot ondersteunt nu ook versie 4.1 van de datastandaard SIKB0102. Dit betekent dat digitale
pakbonnen nu ook in de nieuwste versie van SIKB0102 kunnen worden aangeleverd aan de centrale
innameservice van de gezamenlijke provincies.

Meldpunt vermissing
archeologische
vondsten operationeel
sinds 1 augustus

 
In de CCvD vergaderingen is de afgelopen tijd de depotproblematiek aan de orde geweest. Een van de
door de depotbeheerders gesignaleerde problemen was dat het regelmatig voorkomt dat mogelijk te
exposeren objecten niet overgedragen worden omdat ze ‘zoekgeraakt’ zijn. De depotbeheerders vroegen
zich af of zij certificaathouders kunnen verplichten hiervan aangifte te doen bij de politie. Geconstateerd
werd dat dit om diverse redenen niet haalbaar is. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft
daarop aangeboden om een centraal meldpunt voor dergelijke vermissingen in te richten. Met ingang van
1 augustus 2020 is dit meldpunt operationeel.
De depotbeheerder krijgt daarmee de mogelijkheid een certificaathouder in geval van vermissing te
verplichten een melding bij de Inspectie te doen alvorens een vondstcomplex te accepteren. De
meldingsprocedure is als volgt:

1. De depotbeheerder vraagt de certificaathouder, wanneer dit niet al uit eigen beweging gebeurd is,
een vermissing te melden bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Meer informatie...

2. De certificaathouder meldt vermissing via de website van de Inspectie, en krijgt hiervan een
automatische ontvangstbevestiging.

3. De Inspectie beoordeelt of nadere informatie moet worden ingewonnen.

4. De Inspectie bevestigt de melding van de vermissing aan de certificaathouder. Alleen deze
geaccordeerde melding (en dus niet de ontvangstbevestiging) kan dienen als ‘bewijs’ richting
depotbeheerder dat de vermissing gemeld is.

5. De Inspectie beoordeelt of nadere actie nodig is.

Susanne Boogert van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed licht daarbij toe: 

‘Het zal dus niet zo zijn dat de Inspectie bij iedere individuele melding een onderzoek in zal stellen. Dat is
lang niet altijd zinvol (‘kwijtraken’, hoe slordig ook, kan voorkomen), en bovendien ontbreekt daarvoor de
capaciteit. Het doel van het meldpunt is primair om inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek,
en te bezien of er certificaathouders zijn met een bovengemiddeld aantal vermissingen.
Dat neemt niet weg dat de Inspectie wel kan monitoren of vermiste objecten opduiken in de illegale
(internet)handel, en in voorkomende gevallen nader onderzoek kan doen.’

Welke kennis levert dendrochronologie op over
het cultureel erfgoed?
De kennisbijeenkomst over goed dendrochronologisch onderzoek, dat de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer en de stichting Erkende
Restauratiekwaliteit Monumenten gezamenlijk verzorgen, is vanwege de Coronacrisis helaas opnieuw
verschoven: nu van 1 oktober naar 18 maart 2021 - in de hoop dat deze bijeenkomst dan in fysieke vorm
wel door kan gaan.

De velddialogen Archeologie:
aan tafel bij een archeologische opgraving

In de reeks van SIKBeter uitzendingen,
die tezamen het Jaarcongres 2020
vervangen, is op 8 oktober om 12.00
uur aandacht voor archeologie.

Allereerst worden beelden van een opgraving bij
Nieuwegein vertoond. Vervolgens wordt verslag
gedaan van twee ronde-tafel-gesprekken. In het
eerste een gesprek over de evaluatie van het
kwaliteitssysteem Archeologie.

Foto: Roosje de Leeuwe (RAAP Archeologisch Advies) en Hans Huisman (RCE/RUG) worden
geïnterviewd over innovatie in de archeologie.

Wat zijn tot nu de resultaten van de evaluatie wat zijn de meest prangende issues? In het tweede gesprek
aandacht voor innovatie: waar staan we in Nederland en werkt het huidige kwaliteitssysteem
belemmerend voor innovatie?

Naar aanleiding van deze rondetafelgesprekken zal SIKB twee Webinars organiseren voor archeologen.
Het volgen hiervan telt mee voor de registratie. 

Alle informatie is te vinden op www.sikbeter.nl

Meer informatie over de webinars kondigen we aan via Archweb en www.sikb.nl
 

Evaluatie Erfgoedwet van start 
In 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Dit jaar worden de effecten van de archeologische
onderdelen van deze wet nader bezien. Samen met belanghebbenden in de archeologische
monumentenzorg wil het ministerie van OCW de werking van de Erfgoedwet in de praktijk inzichtelijk
maken en toetsen aan de doelstellingen van het Verdrag van Valletta.

Sinds kort vindt u informatie over de voortgang van de Evaluatie Erfgoedwet Archeologie op de website
van de RCE. U kunt daar de belangrijkste onderzoeksrapporten downloaden en informatie over
evenementen die georganiseerd worden over dit onderwerp.
 
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Naar het digitale dossier

Help!desk druk bezocht
Op 21 september organiseerde SIKB een goedbezochte online helpdesk bijeenkomst over het verlengen
de registratie in het actorregister. Na een plenair algemeen informerend deel konden deelnemers daarna
in kleinere groepen vragen rechtstreeks voorleggen aan een toetsende instelling naar keuze. Vanwege de
grote belangstelling zal SIKB op 9 februari 2021 nogmaals een Help!desk organiseren. Nadere informatie
daarover volgt nog.
Link naar de presentaties
 
Kennislijst activiteiten nascholing
Onder informatie is nu op de website van het Actorregister de kennislijst te vinden. Deze bevat door de
toetsende instellingen geaccepteerde activiteiten die zeker meetellen voor het actief onderhouden van je
vakinhoudelijke kennis binnen de actorregistratie archeologie. Als een activiteit niet op deze lijst voorkomt,
betekent dat niet dat de activiteit niet meetelt. Dat kan bijvoorbeeld omdat de activiteit eenmalig was, de
activiteit niet standaard vakinhoudelijk is of dat de activiteit niet is voorgedragen bij SIKB.
Link naar de kennislijst
 
Rekenvoorbeelden bieden ondersteuning verlenging 
Ter ondersteuning van de komende verleningen van de registratie is een document met rekenvoorbeelden
geplaatst. Deze bevat ook voorbeelden voor actoren die binnen een opleidingsplan werken en als je
meerdere actorschappen wilt verlengen.
Link naar de handreiking met rekenvoorbeelden
 

info@sikb.nl    /   www.sikb.nl
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