
Welkom en introductie

Help!desk bijeenkomst verlengen van 
registratie in het Actorregister
09-02 2021 Esther Wieringa 



Even wat spelregels voor een goed verloop J

• Graag even voorstellen als je een vraag stelt 
• Graag het geluid uit als je niet het woord hebt 
• Handje omhoog als je een vraag wilt stellen
• Chat functie staat aan
• Voor privé vragen kan je terecht bij de Helpdesk: actorregister@sikb.nl

Verder
• Sheets van de Helpdesk bijeenkomst staan deze week op de website 
• We maken een aanvulling  op de FAQ op basis van jullie vragen (binnen twee 

weken)
• Alles te vinden op: www.actorregister.nl onder informatie en FAQ

Welkom!

http://www.actorregister.nl/


10 uur – 11 uur Presentaties 

• Algemeen: Actorregister en verlengen (Esther Wieringa, SIKB)
• Het puntensysteem (Carla Jansen, Helpdesk Actorregister)
• Procedure voor het verlengen (Jelle de Boer, SIKB)

Na iedere presentatie gelegenheid om toelichtende vragen te stellen

11 uur tot 11.30 Vragenhalfuurtje 

• Chatvragen zullen we ook (na afloop) beantwoorden 

Programma



• Jouw inschrijving/registerstatus is 4 jaar geldig 
• Om geregistreerd te blijven geldt nascholing (éducation permanente)
• Via het puntensysteem (bijlage 4 van de BRL) ➡ je toont dit zelf tijdig aan bij 

jouw toetsende instelling
• Of via het opleidingsplan van jouw werkgever ➡ jouw werkgever regelt jouw 

verlenging met de certificerende instelling 

De algemene uitgangspunten in een 
notendop



Onderhoudseisen om je actorstatus te behouden via het puntensysteem:
• Voor het onderhouden van de competenties geldt dat elke actor elke vier jaar een 

aantal punten moet verzamelen in het kader van “permanente educatie”. De 
punten zijn te verkrijgen in twee categorieën:

- A Kennisverwerving, -verspreiding en -ontwikkeling op het archeologische 
vakgebied
- B Ervaring

• Elke actor moet een minimum aantal punten behalen in de vier jaren 
voorafgaand aan de verlenging van de actorstatus. Deze punten moeten in beide 
categorieën behaald worden. 

Uitgangspunten voor het behouden van je 
actorstatus



Puntensysteem: (A) Kennisverwerving
Categorie A: Kennisverwerving, -verspreiding en -ontwikkeling op het 
archeologisch vakgebied *)

Toegekende 
punten **), ***)

Maximum punten per 
item per 4 jaar

A01: Deelname algemene archeologische of vakspecifieke symposia en 
congressen alsmede deelname aan informatiebijeenkomsten van overheden 
op archeologisch gebied 

1 pt/congresdag
/bijeenkomst

3 pt

A02: Deelname aan internationale vakspecifieke congressen en symposia 2 pt/congresdag 4 pt

A03: Deelname eendaagse of meerdaagse cursussen op archeologisch 
vakgebied 

1 pt/cursusdag en
max 5 pt/cursus

10 pt

A04: Deelname workshops op gebied van onderzoekstechnieken, materieel 
of materiaal (niet zijnde in-company workshops) 

1 pt/workshop 3 pt



Categorie B: ervaring *) Toegekende punten 
**), ***)

Maximum punten 
per item per 4 jaar

B01: Tenminste 1000 uur werkervaring als actor (niet noodzakelijkerwijs 
aaneengesloten) als actor waarvoor de onderhoudseis geldt

5 pt 5 pt

B02: Met succes verdedigd proefschrift 9 pt/proefschrift 9 pt

B03: (Mede) opstellen standaardrapport Bureauonderzoek 1 pt/rapport 9 pt

B04: (Mede) opstellen PvE 1 pt / PvE 9 pt

B05: (Mede) opstellen standaardrapport IVO 2 pt/rapport 8 pt

B06: (Mede) opstellen standaardrapport Opgraven 3 pt/rapport 9 pt

Puntensysteem: (B) Werkervaring

Rol CCvD:
- Het CCvD Archeologie besluit over soorten activiteiten en 

het aantal punten
- Naast de eisen aan toelating tot het register (zoals 

opleidingen, werkervaring) 



Tot slot wat tips……



http://www.actorregistratie.nl

http://www.actorregistratie.nl/


http://www.actorregistratie.nl

http://www.actorregistratie.nl/


Hartelijk dank voor jullie  
aandacht! 


