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1. Beroepsregister in impasse?
De afgelopen maand hebben twee
ontwikkelingen het beroepsregister zoals ons
dat voor ogen stond tijdelijk in een impasse
gebracht.
Op de ALV in april hebben we met enig
feestgedruis de start van het beroepsregister
gevierd. Nieuwe verwikkelingen hebben
echter tot gevolg dat we nog eens moeten
nadenken over de opzet van het register zoals
verwoord in de blauwdruk van 2004.
Allereerst is een verplicht lidmaatschap van
een beroepsvereniging van de baan. De
nieuwe
wet
op
de
archeologische
monumentenzorg treedt pas in werking als
een Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) conform art. 48 van de gewijzigde
Monumentenwet is vastgelegd. Naast het
aspect excessieve kosten zijn dit de eisen aan
de opgravingsvergunning. Naar verwachting
zal deze, net als de herziene Monumentenwet
op 1 september 2007, in werking treden.
Voor de vergunningverlening stelt de RACM
een implementatieplan op. Hierin staan de
eisen aan de vergunningverlening, de
voorwaarden en onderliggende termijnen. Dit
plan is nodig voor de ‘toetsing aan de poort’,
die de RACM gaat uitvoeren voorafgaand
aan de vergunningverlening.
Dit plan is in concept gereed en is afgelopen
juni met betrokken partijen (ARCHON,
CGA, NVvA, CCvD/SIKB en de VOiA)
besproken. Ten aanzien van de eisen aan de
vergunning wordt nauw aangesloten op de
KNA-eisen. Dit geldt zowel voor de
processtappen als voor de eisen aan actoren
en hebben het karakter van een checklist.
Daarnaast kijkt de RACM in hoeverre een
organisatie in staat is een relevante bijdrage

te leveren aan de wetenschap en
wetenschappelijke zorgvuldigheid betracht. De
beoordeling van de 6 relevante publicaties,
zoals geëist wordt bij de senior KNA
archeoloog, zal daarnaast zwaar wegen. Verder
wordt gekeken of iemand in voldoende mate
ervaring heeft opgedaan in alle fasen van
onderzoek. In de parktijk zal dit betekenen dat
organisaties al hun personeel dat voldoet aan
minimaal de eisen van de KNA-archeoloog,
zal
aanmelden
teneinde
de
opgravingsgvergunning te krijgen. Een
aanvrager moet - zoals het er nu voorstaat minimaal één senior in dienst hebben.
In de eerste versie van de AMvB
opgravingsgvergunning was sprake van een
verplichte ondertekening van een ethische code
door middel van het lidmaatschap van een
beroepsvereniging. De Raad van State heeft dit
echter afgewezen omdat het in strijd is met het
recht op vereniging, dat ook het recht op nietvereniging inhoudt. Het beroepsregister is dus
een vrijwillige zaak, zoals het lidmaatschap
van de NVvA ook altijd is geweest. Dat neemt
niet weg dat in de toelichting op de AMvB een
lidmaatschap wel nadrukkelijk gewenst wordt
geacht.
Tot zover de stand van zaken AmvB en
opgravingsvergunning. Wat betekent dit nu
concreet voor het beroepsregister? Om dubbel
werk en onduidelijkheid te voorkomen, wordt
de NVvA van verschillende kanten gevraagd
deze indeling vooral over te nemen. Dat
betekent dat we van alle leden de KNA-status
zouden bepalen (de facto de uitspraak van
RACM overnemen), en die opnemen in het
register
als
extra
item
onder
de
aandachtsgebieden. Dat lijkt ons een goede
zaak: zo kan iedereen nazien wat zijn of haar
KNA-status is. Dat is niet alleen voor de
individuele archeologen van nut, maar ook
voor de Erfgoedinspectie, de RACM,
werkgevers en opdrachtgevers, kortom alle
doelgroepen waar het beroepsregister zich op
richt. De RACM heeft al aangegeven dat zij niet
uitsluit van het Beroepsregister gebruik te
maken als het in werking is. Het is van belang
om te beseffen dat de RACM lang niet alle
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archeologen zal toetsen, zij verlenen de
vergunning aan organisaties. Individuen
kunnen zich dus niet aanmelden! Het gaat
alleen om die personen die voldoen aan de
eisen om de vergunning als organisatie te
verkrijgen. Bovendien is het een toetsing aan
de poort, het is geen levend systeem.
De VOiA, een belangrijke gesprekspartner
waarmee regelmatig overleg plaatsvindt, stelt
voor een wat eenvoudiger beroepsregister op
te zetten, waarbij wordt afgezien van een
indeling in basis- en registerarcheologen. Een
indeling in KNA-(senior) archeologen kan
worden overgenomen van de RACM.
Omdat enkele leden van de VOiA de wijze
van indelen ter discussie stellen, of in het
geheel geen indeling willen, hebben
werkgevers hun werknemers aangeraden zich
niet in te schrijven in het beroepsregister.
Er is de NVvA veel aan gelegen om een
beroepsregister te maken waarmee ook de
VOiA uit de voeten kan; zij zijn immers een
belangrijke gebruiker. Het beroepsregister zal
ondanks discussies dit najaar in werking
treden, waarbij het bestuur er alles aan zal
doen dat het helder van opzet is en er geen
dubbele toetsingen worden uitgevoerd waar
het de link met status van KNA(senior)archeologen
betreft.
Het
beroepsregister neemt met andere woorden
de toetsing op dat vlak over van de RACM.
Dit zou natuurlijk ook omgekeerd kunnen
werken, maar over deze aspecten is nader
overleg nodig. Toelating als BAR of RAR
blijft natuurlijk een zaak van de Commissie
van Toelating van het beroepsregister.

De Commissie van Toelating heeft tot taak de
aanvraag
tot
registratie
van
een
Basisarcheoloog (BAR) of Registerarcheoloog
(RAR) te beoordelen. Als basis voor de
toetsing van aanvragen tot registratie worden
beoordelingscriteria gehanteerd, die in
samenspraak met het bestuur door de
commissieleden worden vastgesteld en
opgenomen in het Reglement van de
commissie. De Blauwdruk uit 2004, maar ook
de huidige ontwikkelingen zullen worden
meegenomen in de discussie over deze criteria.
Het bestuur zal de beoordelingscriteria
openbaar maken zodra deze bekend zijn.
De
eerste
commissievergadering
zal
plaatsvinden op vrijdag 14 september 2007. De
reeds binnengekomen en als volledig
aangemerkte aanvragen zullen dan in
behandeling worden genomen.
De daaropvolgende bijeenkomsten van de
commissie zijn:
17 oktober 2007
21 november 2007
19 december 2007

4. De ALV van april 2007
De ALV van 20 april was een succes. Naast
verenigingszaken was er dit keer ook aandacht
voor archeologisch inhoudelijke zaken. Senne
Diependaele nam ons mee naar het
Neolithicum langs de Oude Rijn en Jasper de
Bruin sprak over Romeinse en latere bewoning
in Naaldwijk, waarbij spectaculaire vondsten
werden getoond.
De korte, laagdrempelige bijdragen over
lopend onderzoek vormen het begin van een
nieuwe traditie bij de ledenvergaderingen.

2. Voortgang registratie
Hoewel het overleg met de partners in het
kwaliteitsoverleg tot de nodige discussies
heeft geleid, menen we dat het niet
verantwoord is een grote achterstand in de
planning te laten ontstaan. Daarom gaan we
door met het in behandeling nemen van
aanvragen die zich inmiddels hebben
aangemeld voor toelating tot het register.

3. Commissie van Toelating ingesteld
Op 10 juli 2007 is de Commissie van
Toelating van het Beroepsregister officieel
ingesteld. De volgende personen hebben
zitting in deze commissie:
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Willemsstichting naar ADC verhuisde ik mee
als veldarcheoloog. Drie jaar geleden kon ik
beginnen als stadsarcheoloog van Dordrecht.
Niet alleen de archeologie heeft mijn
belangstelling maar ook de manier waarop wij
die organiseren en een maatschappelijk kader
daarvoor scheppen. Met grote belangstelling en
regelmatig met verwondering heb ik de
ontwikkelingen van de laatste jaren gevolgd.
Daarbij heb ik veel bij onze buren in Europa
gekeken.
Als bestuurslid van de NVvA hoop ik van al
die kennis en ervaringen gebruik te kunnen
maken.
Langzaam
veranderend
van
toeschouwer tot speler hoop en verwacht ik dat
wij als bestuur van de NVvA in staat zullen
zijn om onze poot van het kwaliteitssysteem af
te bouwen, zodat wij als vereniging ons daarna
weer breder kunnen gaan uiten.

5. Nieuwe bestuursleden stellen zich
voor

Mohssine Dahhan
Mijn huidige functie in de sector is
Coördinator
vondstverwerking
en
documentatie bij ADC Archeoprojecten te
Amersfoort.
Sinds 1994 ben ik werkzaam in de
Nederlandse archeologie. In 2006/2007 nam
ik deel aan het project Stepping Stones. Dit
project heeft als doel de rol van allochtonen
in het erfgoed en de archeologie te stimuleren
en is opgezet op initiatief van het ministerie
van OC&W.
In meer praktische zin geef ik vorm aan
cross- en transculturele activiteiten die ik
organiseer vanuit de door mij met enkele
collegae opgerichte Stichting Common
Ground. Doel van deze stichting is de
verbetering van de communicatie en
samenwerking
bij
wetenschappelijke
onderzoeksprojecten met betrekking tot
cultureel
erfgoed
en
archeologische
monumentenzorg op internationaal niveau.
Internationale uitwisseling van inhoudelijke
en beleidsmatige expertise op het terrein van
erfgoed en archeologie vormt een van de
speerpunten van Common Ground.
Naast de archeologie hou ik me bezig met
andere zaken. Na in 2001 de postdoctorale
opleiding epidemiologie aan de VU in
Amsterdam te hebben gevolgd, ben ik een
tijd lang ook één dag per week
wetenschappelijk onderzoeker aan het
Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam
geweest.
Hobby's: wereldmuziek, salsa, sport, en
genieten van het leven (belangrijk!!!).
Motto: Als men iets doet, maakt men fouten.
Maar als men alleen maar fouten maakt, dan
is het beter om niets te doen!!!

Bram Jansen.
Tijdens mijn studie Fysische Geografie in
Utrecht ben ik min of meer toevallig in
aanraking met archeologie gekomen. Op zoek
naar een stageplaats kwam ik bij RAAP
terecht. Na een stage en wat korte
dienstverbanden ben ik daar vanaf 1998 in
vaste dienst. In eerst instantie heb ik veel
prospectiewerk (boren) in de Betuwe en
Zeeland gedaan. Vanaf 2000 werk ik als
projectleider voor RAAP West-Nederland.
Vooral de combinatie van het reconstrueren
van
paleo-landschappen
en
de
gebruiksmogelijkheden ervan voor de mens in
het verleden hebben mij hierin altijd erg
aangetrokken.
Het
is
ook
deze
combinatie
van
onderzoeksdisciplines die mij er vanaf het
begin
van
overtuigd
heeft
dat
aardwetenschappers
een
duidelijke
meerwaarde
voor
het
archeologische
onderzoek (kunnen) hebben. Vanuit dit besef
heb ik me dan ook altijd ingezet om de
aardwetenschappers een volwaardige plaats
binnen het archeologische onderzoek te laten
krijgen. Ik ben ook erg blij dat inmiddels de
actoren prospector en specialist fysische
geografie een plaats binnen de KNA hebben en
dat er een werkverband Fysische Geografie
bestaat. Als bestuurslid van de NvVA wil ik
me graag blijven inzetten voor de
aardwetenschappers binnen de archeologie.
Daarnaast vind ik het van groot belang dat
vanuit een vereniging als de NvVA gewerkt
wordt om de inhoudelijke kwaliteit van het, in

Mark Spanjer.
Ik ben geboren 21 juni 1965 te ‘sGravenhage.
Na
een
poging
om
natuurkundige te worden ben ik geschiedenis
en pre- en Protohistorie gaan studeren aan de
Universiteit van Amsterdam. In 1993 volgde
het afstuderen met de specialisatie
Middeleeuwen voor beide studies. Snel na
het afstuderen kwam er een baan bij de ROB,
bij het Archis project. Ontdekt in de gangen
van de ROB werd ik al spoedig ingezet bij
opgravingen. Bij de omvorming van Joan
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de commerciële markt onder druk staande,
onderzoek te waarborgen of te vergroten.
Binnen deze marktarcheologie vind ik het
ook van belang om elkaar op de hoogte te
houden van - en met elkaar van gedachten te
wisselen over ethische vraagstukken, en op
dat terrein wil ik me dan ook als bestuurslid
van de NvVA gaan bezighouden.

6. Nieuwe leden
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Lidnummer 500!
Een heugelijke feit is dat we in juni van het
Jubileumjaar 2007 het 500ste lid hebben mogen
verwelkomen. Dit moment kon het bestuur niet
ongemerkt laten passeren. Tom Hos,
werkzaam bij de Gemeente Dordrecht, heeft
uit handen van het bestuurslid Mark Spanjer
een gepast presentje ontvangen.

Volgende ALV: 5 oktober 2007 te Leiden
Een uitnodiging volgt later. Deze zal vergezeld
gaan van de concept-statutenwijziging die aan
de ALV zal worden voorgelegd.
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