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Inhoud

• Functie Helpdesk Actorregister
- Wat kun je ervan verwachten?

• Puntensysteem Kennislijst A Kennisverwerving
- Wie heeft welke rol?

• De cursussen/congressen/bijeenkomsten etc . kortom: de activiteiten
- Eisen om mee te tellen?
- Lijst van goedgekeurde activiteiten? 

§ Wat als mijn activiteit niet op de lijst staat?
§ Moet een activiteit op de lijst staan om mee te tellen?



Functie Helpdesk Actorregister

• Met welke vragen kun je terecht?

• Wat gebeurt daar vervolgens mee?

• Met welke vragen kun je er NIET terecht?



Puntensysteem Kennislijst A 
Kennisverwerving (BRL 4000, versie 1, blz 70 en 71)

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



Rolverdeling

Rol CCvD

Heeft de categorieën A & B, de subcategorieën, 
de toe te kennen punten, en het maximaal 
aantal punten per 4 jaar vastgesteld. 

Rol toetsende instellingen (bij het 
verlengen van de actorstatus)

Toetst of de individuele actor voldoet aan de 
eisen:
§ voor reguliere verlenging van de actorstatus
§ om extra tijd te krijgen voor die verlenging 

van de



Rol harmonisatieoverleg van toetsende 
instellingen (bij het verlengen van de 
actorstatus)

- Tot een gezamenlijk standpunt komen over voorgelegde activiteiten in categorie A
§ Puntwaardigheid

• Is de activiteit voldoende archeologisch inhoudelijk?
• Is de activiteit puntwaardig voor alle actoren?

§ Categorie
§ Aantal te vergeven punten

- Bespreken andere kwesties met betrekking tot verlenging



De activiteiten
Aan welke eisen moet een activiteit sowieso voldoen om mee te tellen?
- Voldoende inhoudelijk archeologisch
- Relevant voor de actor in kwestie

Meer weten?
- zie ‘Handvat toetsingskader kennisactiviteiten’ op www.actorregistratie.nl



Lijst van activiteiten waarvan het harmonisatieoverleg van 
toetsende instellingen heeft bepaald dat ze altijd meetellen



Wat betekent het als een activiteit niet op 
deze gepubliceerde lijst staat?

- De activiteit is niet goedgekeurd

- De activiteit staat op de -langere- niet gepubliceerde lijst met activiteiten

- De activiteit is nog niet voorgelegd



Hoe kom ik daarachter?

Voorkeur: Mail je vraag naar actorregister@sikb.nl

Maar bellen kan ook: Carla Jansen, 06–553 050 88



Wie kan een activiteit aanmelden voor een 
beoordeling door het harmonisatieoverleg van toetsende 
instellingen? 

Iedereen! 

Hoe dan?

actorregister@sikb.nl

mailto:actorregister@sikb.nl


Moet een activiteit door het 
harmonisatieoverleg zijn goedgekeurd om 

mee te tellen?

Nee dat hoeft niet!



Meer weten over verlengen? 
www.actorregistratie.nl/faq-s

Of stel NU je vraag

http://www.actorregistratie.nl/faq-s

