
Praktische zaken rond verlenging actorstatus



Wat moet ik doen? 
Criteria voor verlenging: kennis, ervaring en voorbeeld
Opbouw dossier / bewijsmiddelen
Tijdelijke regeling i.v.m. corona-pandemie
Op tijd beginnen
Tijdig en niet (tijdig) verlengd
Verlengen op basis van opleidingsplan

Korte inhoud



- Actor maakt keuze uit beschikbare toetsende instellingen
- Actor stelt dossier samen (bewijsmiddelen) en dient dit in bij toetsende 

instelling
- Toetsende instelling beoordeelt dossier (punten)
- Toetsende instelling meldt uitslag beoordeling aan actor en register
- Actorregister wordt aangepast

- NB: Actor wordt geïnformeerd over de aanpassing door Actorregister

Wat moet ik doen?



Het verlengen is gebaseerd op punten voor kennis en ervaring

Criteria voor verlenging

Actorstatus Totaal Kennis (A) 
tenminste

Ervaring (B) 
tenminste

Depotbeheerder 10 4 4
Ba-status 15 6 5
Ma-status 20 8 5
KNA -specialist 20 8 5
Senior-status 25 10 5



Punten voor kennis in 24 categorieën (BRL 4000, bijlage 4, par. 3)  

Criteria voor verlenging: kennis



Punten voor ervaring in kennis in 9 categorieën (BRL 4000, bijlage 4, par. 3)  

Criteria voor verlenging: ervaring



Aanleveren dossier: bij toetsende instelling

Inhoud dossier:
- certificaten, diploma’s, bewijzen van deelname (congres,etc.)
- bewijzen van geven van opleidingen, cursussen, lezingen, etc.
- Standaardrapporten m.b.t. publicaties binnen de KNA
- verklaringen van werkgevers, derden m.b.t. uren
- etc.

Kortom: dezelfde bewijsmiddelen als voor verkrijging van de actorstatus

Elke toetsende instelling hanteert hierbij een eigen manier van aanleveren. 
Informeer hiernaar.

Criteria voor verlenging: bewijsmiddelen



Beoordeling: 
- Is het totaal voorgeschreven aantal punten behaald?
- Is het voorgeschreven aantal punten per categorie (kennis resp. ervaring) 

behaald?
- Is dit te onderbouwen met de bewijsmiddelen?

Beoordeling door toetsende instelling



Uitslag beoordeling:
- < 50% van de punten à negatief oordeel à geen verlenging 
- 50 – 99% van de punten à tijdelijke verlenging (max 6 maanden) om alsnog 

100% aan te tonen (periode gaat af van volgende vier jaar)
- 100% van de punten à positief oordeel

Verlenging 4-jaarstermijn is mogelijk op grond van bijzondere omstandigheden. 
Zie ‘Aanvullende regels registratie’ via www.actorregistratie.nl/downloads

N.a.v. corona-pandemie geldt een uitstelregeling. Deze wordt apart behandeld.

Uitslag beoordeling

http://www.actorregistratie.nl/downloads


Rekenvoorbeeld

Meer rekenvoorbeelden: Handreiking herregistratie Rekenvoorbeelden (zie 
www.actorregistratie.nl) 

http://www.actorregistratie.nl/


N.a.v. situatie met corona geldt een afwijking op de 4-jaarstermijn:
- Voor actorstatussen die vervallen tussen 1-10-2020 en 30-09-2022:

9 maanden verlenging als de actor 75% van de punten op oorspronkelijke 
verlengingsdatum heeft behaald.

- Voor actorstatussen die vervallen tussen 1-10-2022 en 30-09-2024:
6 maanden verlenging als de actor 85% van de punten op oorspronkelijke 
verlengingsdatum heeft behaald.

- De bovengenoemde verlenging wordt afgegeven door de toetsende instelling. 
De bovengenoemde verlenging gaat niet af van de volgende 4-jaarstermijn

Besluit CCvD Archeologie d.d. 10 juni 2020
Zie ook: Aanvullende regels omtrent de registratie in het Actorregister 
Archeologie, versie 1.1, 10-06-2020, SIKB (www.actorregistratie.nl/downloads)

Tijdelijke regeling ivm corona-pandemie

http://www.actorregistratie.nl/downloads


- Initiatief ligt bij actor
- Begin ruim voordat de 4-jaarstermijn is verlopen (offerte, afspraken, etc.)
- De beoordelingstijd verschilt per toetsende instelling en per dossier
- Formeel: dossier indienen kan tot uiterlijk 1 werkweek voor verlopen van 

registratie. Gezien de beoordelingstijd is dit niet een reële termijn.
- Aanvragen die te laat zijn (dus minder dan 1 werkweek voor verlopen 

registratie), worden niet in behandeling genomen, tenzij sprake is van 
overmacht. 

- Zorg dat je actuele mailadres bekend is bij het Actorregister ten behoeve van 
meldingen en waarschuwingen. 

Op tijd beginnen



- Einddatum van de verlengde registratie: oorspronkelijke einddatum + vier jaar, 
ongeacht van moment van toetsing. 

- Let op: alleen punten vanaf moment van ingangsdatum verlengde registratie
tellen voor volgende verlenging.

En dan de verlengde registratie



- Einddatum van de verlengde registratie: oorspronkelijke einddatum + vier jaar, 
ongeacht van moment van toetsing. 

- Let op: alleen punten vanaf moment van ingangsdatum verlengde registratie
tellen voor volgende verlenging.

Stel: 

- 1e registratie was 11 april 2017, oorspronkelijke einddatum is 10 april 2021
- Op 15 februari 2021 wordt dossier bij toetsende instelling ingediend
- Op 28 februari 2021 geeft toetsende instelling positieve beoordeling

- Nieuwe einddatum van registratie wordt 10 april 2025
- Punten behaald tussen 28 februari 2021 en 11 april 2021 tellen niet mee voor 

volgende verlenging

En dan de verlengde registratie



Als de actorstatus tijdig wordt verlengd, dan is de actorstatus opnieuw 4 jaar 
geldig. 

De persoon kan gedurende die periode de voorbehouden handelingen uitvoeren 
die binnen de KNA zijn toegewezen aan betreffende actorstatus.

Tijdig verlengd



Als de actorstatus niet of niet tijdig wordt verlengd, dan vervalt actorstatus. 

De persoon mag niet meer de voorbehouden handelingen uitvoeren die binnen 
de KNA zijn toegewezen aan betreffende actorstatus. 

Gebeurt dat wel, dan is de gecertificeerde organisatie in overtreding, want de 
deskundigheid is niet meer geborgd. Dit raakt dus direct de werkgever of 
inlenende organisatie. 

Er zijn aparte criteria voor het herregistreren na vervallen actorstatus (BRL, bijlage 
4 par 1). Belangrijkste: maken nieuwe uren na het vervallen van de status.

Niet (tijdig) verlengd



Niet (tijdig) verlengd - gevolg
Bijvoorbeeld: actorstatus KNA Archeoloog Ma wordt niet verlengd : 

De persoon mag o.a. evaluatie (incl. waardering en uitwerkingsplan) en selectie 
niet meer uitvoeren.



- Geen beoordeling door toetsende instelling maar door certificatie-instelling 
via gecertificeerde werkgever. 

- Geen aparte individuele beoordeling door maar op organisatieniveau
- Geen individuele punten maar opleidings- en cursusdagen van organisatie
- Gewerkte uren en rapporten tellen dus niet mee

NB:  Actor zelf blijft verantwoordelijk dus communiceer tijdig met werkgever

Bij eventuele beëindiging dienstverband:

- Dan moet je zelf via toetsende instelling verlengen.

- Activiteiten bij je (voormalig) werkgever tellen uiteraard mee. 

- Vraag dus je dossier bij vertrek: certificaten, diploma’s, verklaring van uren en 
rapporten, etc. 

- De werkgever moet hier aan meewerken  (BRL 4000, par 3.5.3)

Verlengen op basis van een opleidingsplan



Hartelijk dank voor jullie  
aandacht! 


