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1. Inleiding
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Hierin is o.a. opgenomen dat
organisaties die gravende archeologische werkzaamheden willen verrichten,
gecertificeerd moeten zijn conform de BRL SIKB 4000 Archeologie.De deskundigheid van
individuele archeologische medewerkers (actoren) vormt een wezenlijk onderdeel van
het kwaliteitsstelsel. Aan actoren worden eisen gesteld met betrekking tot kennis en
ervaring. Deze zijn uitgewerkt in actorcompetenties (bijlage 4 BRL 4000). Voor alle
actoren geldt dat zij aantoonbare kennis moeten hebben van de BRL 4000. Het is dan
ook van belang dat er (na-en bij-)scholing bestaat in het certificatieschema en tevens
dat er voorzien wordt in de erkenning van de gevraagde competentie.
Naar verwachting zullen er zich aanbieders melden voor het ontwikkelen en geven van
deze cursus. Conform de BRL worden deze ter vaststelling voorgelegd aan het CCvD
Archeologie op basis van een advies van de commissie Opleidingen.
Dit document bevat het doel en de eindtermen van deze cursus.

2. Wat is het doel van de cursus?
De cursus heeft een tweeledig doel:
1. Het stelt de cursist in staat om kennis van- en inzicht in de BRL en KNA op het gebied
van kwaliteit te verkrijgen, zodat hij/zij in staat is op effectieve wijze met het
kwaliteitssysteem om te gaan. De cursus voorziet in de eindtermen.
2. De cursist krijgt door het behalen van de toetsing de formele erkenning van de
competentie-eis "kennis van het certificatieschema".

3. Wat staat er in de BRL 4000 (bijlage 4) over deze cursus
Een van de belangrijkste onderdelen van deze BRL is de deskundigheid van individuele
archeologische medewerkers (hierna: actoren). Aan deze actoren zijn dan ook eisen
gesteld op het gebied van kennis en ervaring. Per type actor is vastgesteld wat deze
moet kennen en kunnen.
Voor alle type actoren geldt dat zij kennis moeten hebben van de BRL 4000. Hiervoor
geldt als minimale bewijsvoering (BRL 4000, bijlage 4):T.b.v. kennis van dit
certificatieschema:
•
•

een bewijs van deelname, certificaat of getuigschrift van een één- of meerdaagse
cursus ‘BRL Archeologie’. Dit kan een in-company traject zijn, of
een bewijs van het succesvol afleggen van een digitale toets ‘BRL Archeologie’, al
dan
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niet vooraf gegaan door een cursus.
4. Eindtermen voor de cursus
Algemene eindtermen
•

•

•

De cursist heeft kennis van en inzicht in algemene achtergronden van het
certificatieschema en is in staat deze kennis en inzichten toe te passen op het
vakgebied van de archeologie en zich een oordeel te vormen over de plaats van
de kwaliteitszorg in het archeologisch proces.
De cursist is na het succesvol volgen van de cursus in staat om op een
(academisch) niveau in schriftelijke en mondelinge vorm informatie, ideeën en
oplossingen over te brengen aangaande het certificatieschema.
De cursist is in staat om de BRL 4000 correct te interpreteren en toe te passen in
het kwaliteitssysteem van de eigen organisatie en in de archeologische praktijk.

Specifieke eindtermen
De cursist heeft aantoonbare kennis van en inzicht in de grondbeginselen van het
certificatieschema, te weten:
•
•
•
•
•
•
•

Algemene aspecten van het certificatieschema
BRL en KNA hoofdlijnen (incl. KNA Leidraden)
Kwaliteitssysteem
Samenhang tussen bouwstenen, pakbon, SIKB0102 en deponeren
De cursist heeft aantoonbare kennis van het begrippenapparaat en de
belangrijkste onderzoeksmethoden en –technieken van het certificatieschema.
Feitenkennis uit de BRL
Definities (Bijlage 5)

De cursist is in staat om de tijdens de cursus verworven kennis (praktisch) toe te passen
in een context die typisch is voor de Nederlandse archeologie.
• Toepassingsvraagstukken
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