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Ter introductie
Een belangrijke voorwaarde voor KNA actoren in het Actorregister is ‘éducation
permanente’: het bijhouden van professionele, vakinhoudelijke kennis.
Elke registeractor moet haar/zijn kennis actief en aantoonbaar onderhouden in de vier
jaren voorafgaand aan de verlenging van de registratie. Dit kan door het ‘uitvoeren’ van
kennisactiviteiten op het gebied van kennisverwerving, -verspreiding en -ontwikkeling op
het archeologisch vakgebied. In BRL SIKB 4000, bijlage 4, tabel 3 zijn alle categorieën
van activiteiten vastgelegd. Per kennisactiviteit kunnen punten worden verkregen. Voor
elke actorstatus is voor verlenging een minimumaantal punten voorgeschreven om voor
verlenging van de registratie in aanmerking te komen.
Doel van dit toetsingskader
Een toetsende instelling toetst of een registeractor voldoende zijn/haar kennis
onderhouden heeft. Dit wordt getoetst aan de hand van bewijsmiddelen zoals diploma’s,
bewijzen van deelname, etc. Daarbij beoordeelt de toetsende instelling tevens of een
kennisactiviteit het archeologische vakgebied betreft. Om de transparantie en
voorspelbaarheid van deze beoordeling te verhogen en daarmee de actoren en
organisatoren van activiteiten meer zekerheid te bieden over de kennisactiviteit, is dit
‘Toetsingskader kennisactiviteiten’ opgesteld. Dit toetsingskader is bedoeld als een
handvat met criteria voor personen/organisaties die een activiteit willen laten toetsen of
willen laten erkennen.
Werkwijze toetsen kennisactiviteiten nascholing
Er zijn twee mogelijkheden om te laten beoordelen of een kennisactiviteit voldoet, te
weten bij
1. Harmonisatieoverleg van de gezamenlijke toetsende instellingen: deze
beoordeling t.b.v. erkenning kan worden aangevraagd door een individuele actor,
groep van actoren of organisator van een kennisactiviteit. De uitspraak betreft
een bindend advies voor alle toetsende instellingen en daarmee erkenning van de
activiteit. Zie hieronder de criteria voor het laten erkennen.
2. Een toetsende instelling: deze beoordeling wordt aangevraagd door een
individuele de actor, meestal bij indiening van het dossier ter verlenging van de
actorstatus. De uitspraak betreft alleen de beoordeling door de betreffende
toetsende instelling.
→ Zie voor de vergaderdata van de toetsende instellingen www.actorregistratie.nl
onder informatie. Indien nodig kan het verzoek tot erkenning ook buiten de
vergaderdata door middel van een schriftelijke ronde worden voorgelegd.
Criteria voor laten erkennen van een kennisactiviteit
De activiteit is vakinhoudelijk/toegepast op het werkveld archeologie
Dit wordt aangetoond door de aanvrager aan de hand van de volgende
gegevens:

o

De organisatie van de activiteit (wordt de activiteit gegeven/begeleid door
professionals op het betreffende gebied)

een korte beschrijving
een toelichting op de vakmatige/vakinhoudelijke relevantie
een programma
indien het een cursus betreft: eventuele leerdoelen, eindtermen, naam
docent
o duur van de activiteit
Elke deelnemer ontvangt een bewijsmiddel in de vorm van diploma, bewijs van
deelname, etc.
De activiteit valt in één van de categorieën A01 t/m 24 uit BRL SIKB 4000, bijlage 4,
tabel 3
https://www.sikb.nl/doc/BRL4000/BRL%20SIKB%204000%20Archeologie%20versie
%204_1.pdf )
o
o
o
o

▪
▪

Het verzoek tot erkenning kan door een mail te sturen aan:
Helpdesk Actorregister
T.a.v. Carla Jansen
actorregister@sikb.nl

