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Toelichting
Deze notitie bevat het kader voor de werkzaamheden van de vaste commissie
opleidingen. Deze commissie is in het leven geroepen in het kader van de BRL 4000
(bijlage 4) en het Actorregister.
Er is een vaste commissie nodig die het CCvD Archeologie periodiek adviseert over het
toelaten van bewijsmiddelen in het kader van de kenniseisen voor actoren in de BRL
4000. Deze bewijsmiddelen bestaan uit diploma’s, certificaten, bewijzen van deelname,
etc. van specifieke opleidingen en cursussen.
Op basis van het advies van de commissie en besluitvorming door het CCvD, kan een
opleiding of cursus worden geplaatst op de lijst van ‘Toegelaten opleidingen- en
cursussen’.
De huidige lijst ‘Door het CCvD erkende opleidingen en kennis actoren’ is vastgesteld op
9 mei jl. en gepubliceerd op http://www.actorregistratie.nl. Deze lijst wordt regelmatig
geactualiseerd.

Taken van de vaste commissie Opleidingen
•
•

•

Adviseert het CCvD over het al dan niet plaatsen van nieuwe opleidingen en
cursussen op de lijst “Door het CCvD erkende opleidingen en kennis actoren”
Adviseert het CCvD ten aanzien van onduidelijkheden van bestaande opleidingen
en cursussen in de BRL 4000 (een opleiding komt bijvoorbeeld niet voor op de
CROHO lijst)
Adviseert bij beroep en bezwaar

Toetsingskader commissie Opleidingen
De commissie hanteert een kader voor het toetsen van opleidingen en cursussen. Op
voorstel van de commissie kan dit kader nader worden ingevuld/geduid:
Opleidingen

•
•

Worden duurzaam aangeboden
Voor de opleidingseisen in de BRL 4000 wordt het Centraal Register Opleidingen
Hoger Onderwijs (CROHO) aangehouden. CROHO bevat gegevens van vroegere,
actuele en toekomstige opleidingen.

Cursussen

•
•
•

Worden gegeven door een professionele instelling
Worden gegeven door professionals op het betreffende gebied
Zijn voorzien van een programma met eindtermen en leerdoelen
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•

Ook interne/in company cursussen zijn mogelijk, zolang ze voldoen aan
bovengenoemd kader

Organisatie en werkwijze
•

•
•
•

Aanvragen voor plaatsen van opleidingen op de lijst kunnen per mail worden
gestuurd aan esther.wieringa@sikb.nl voorzien van een kopie van het diploma en
waar nodig aangevuld met nadere informatie (studiegids etc)
De commissie komt in principe 2 x per jaar bijeen (in het eerste jaar vaker),
telkens vlak voor een CCvD-vergadering
De commissie kan ook per mail besluiten over een advies aan het CCvD
Archeologie
Het programmabureau faciliteert de werkzaamheden van de commissie

Samenstelling van de commissie opleidingen
In de commissie zitten max. 2 deskundigen (een onderwijskundige en een inhoudelijk
deskundige archeologie) eventueel aangevuld met een voorzitter.
Per maart 2017 bestaat de commissie uit:
-

Drs. Annabel Medard (Argo Archeologen)
Dr. Arno Verhoeven (Universiteit van Amsterdam)
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