het archeologisch veld gestart met de uitwerking
van zo'n kwaliteitssysteem. Dit op basis van het
uitgangspunt dat alle in de KNA beschreven
werkzaamheden straks onder al dan niet verplichte
certificering zullen vallen.
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1. Mededelingen bestuur
Nieuwe bestuursleden
Het bestuur van de NVvA is op zoek naar drie
nieuwe bestuursleden! Het voortbestaan van de
NVvA staat hiermee op het spel! Daarom roept het
huidige bestuur haar leden dringend op zich
kandidaat te stellen en naar de ALV te komen.
Leden kunnen zich aanmelden via
communicatie@nvva.info
Contributie Helaas is de contributie voor dit jaar
twee keer verstuurd. Er hoeft echter maar één keer
betaald te worden.

2. Voorbereidingscommissies CCvD
In mei 2013 heeft het Centraal College van
Deskundigen (CCvD) Archeologie op verzoek van de
minister van OCW een advies uitgebracht om te
komen tot een sluitend kwaliteitssysteem voor de
Nederlandse archeologie. Eind september 2014 is

Begin augustus zijn belanghebbende partijen in de
archeologie, waaronder de NVvA, gevraagd
deskundigen af te vaardigen voor fase 1 van de
uitwerking. Er zijn drie voorbereidingscommissies
aan de slag gegaan. Voor twee commissies heeft de
NVvA bestuursleden afgevaardigd: Suzanne van der
A en Wendy Deitch. De commissies hebben eind
november 2014 een advies uitgebracht aan het
CCvD over (1) de actoren in de KNA en de
registratie van actoren, (2) de reikwijdte van de
certificering en kosten en (3) het digitaal werken in
de archeologie. Op basis van deze adviezen heeft
het CCvD een besluit genomen voor fase 2. Fase 2
houdt in dat de adviezen uit fase 1 verder
uitgewerkt worden in de KNA Land- en
Waterbodems, de Beoordelingsrichtlijn en een
beroepsregister.
Voor deelname aan de begeleidingscommissies die
aan de slag gaan met de verdere uitwerking, heeft
het bestuur een oproep onder de leden gedaan. Er
zijn drie begeleidingscommissies:
1. Beroepsregister (start in april)
2. Certificeerbaar maken van de KNA (Paula Fijma
en Michiel Huisman namens de NVvA)
3. Opstellen Beoordelingsrichtlijn (Jeroen Flamman
en Petra Kloosterman namens de NVvA)
Ná iedere vergadering krijgt het bestuur, op basis
van het gemaakte verslag, een terugkoppeling van
de deelnemende leden. Daar waar nodig zal het
bestuur vervolgens de overige leden via een
mailing informeren en/of consulteren.
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Het standpunt van de NVvA in het hele proces is op
zichzelf vrij eenvoudig, namelijk het belang van de
individuele archeoloog waarborgen (gelijke
monniken, gelijke kappen). De NVvA is voorstander
van een persoonsregister/beroepsregister,
verplicht voor KNA-actoren en vrijwillig voor de
rest. In het register moet de mogelijkheid zijn om je
eigen specialismen/competenties op te nemen. Op
basis van een dergelijk register kan een
onafhankelijke, eenduidige en transparante
toetsing plaatsvinden.
Voor de zomer moeten de certificeerbare
ontwerpversies van de KNA Land- en Waterbodems
en de Beoordelingsrichtlijn gereed zijn. In de zomer
liggen die ontwerpen ter kritiek en in september
stelt het CCvD deze documenten vast. Op 1 oktober
moeten de stukken gereed zijn voor acceptatie
door de minister. Deze strakke planning hangt
samen met de komst van de Erfgoedwet (1 januari
2016 in werking). De NVvA heeft binnen het CCvD
aangegeven dat de tijdsdruk die met deze strakke
planning samenhangt nóóit ten koste mag gaan van
de kwaliteit.
Meer informatie is te vinden op
http://sikbarcheologie.ning.com/

3. Aankondiging ALV
Op 21 mei a.s. vindt de Algemene
Ledenvergadering plaats in het Allard Pierson
Museum in Amsterdam. De vergadering begint om
17.00. Agendapunten voor deze vergadering zijn
o.a. verkiezing nieuwe bestuursleden, het
bestuursverslag en het financiëel jaarverslag.

Vind ons ook op:
Twitter: @archeologen
en Linkedin:
http://www.linkedin.com/groups?gid=3683805&trk=gro
up-name
Discussieer mee over de toekomst van het archeologisch
werkveld, ontwikkelingen in archeologisch onderzoek en
wetgeving, en deel je kennis, nieuwtjes of vragen.
Laat weten wat jíj ervan vindt!
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