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Uitnodiging tot deelname Praktijkproeven Certificering en Registratie Archeologie  

SIKB Gouda, 23 juni 2015 

Het SIKB/CCvD Archeologie nodigt belangstellenden uit om deel te nemen aan de praktijkproeven 

certificering  op basis van de KNA en KNA actoren voor deelname aan de praktijkproeven register.  

We zoeken 

Voor de praktijkproeven ‘Certificering’  

- Gemeentes voor de (niet) verplichte KNA protocollen landbodems 

- Bedrijven voor de (niet) verplichte KNA protocollen landbodems 

- Gemeente of bedrijf voor de verplichte protocollen waterbodems 

- Specialisten (organisaties) voor het protocol Specialistisch Onderzoek 

Voor de praktijkproeven ‘Register’  

- Een Senior KNA Archeoloog werkzaam bij een gemeente  

- Een Senior prospector werkzaam in een eenmanszaak  

- Een (Senior) KNA Specialist werkzaam in een eenmanszaak 

Zie de bijlage Kader voor de praktijkproeven voor meer informatie over de werkwijze en de uit te 

voeren praktijkproeven. 

Interesse?  

Deelname aan een of meerdere praktijkproeven is voor u interessant omdat u zich hiermee op een 

efficiënte en doelgerichte manier kunt voorbereiden op de komende certificering en registratie. 

Deelname aan de praktijkproef geeft u nu al een scherp inzicht in de situatie na 1 januari 2016. En last 

but not least geeft u een belangrijke bijdrage aan een zorgvuldige besluitvorming door het CCvD. 

U kunt uw belangstelling (a.d.v. bovenstaande lijst en de bijlage met het kader voor de 

praktijkproeven) kenbaar maken tot en met  uiterlijk 3 juli a.s. door een mail te sturen aan 

esther.wieringa@sikb.nl of telefonisch op 06 220 64 928. Hier kunt u ook terecht indien u naar 
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aanleiding van deze uitnodiging nog vragen heeft. Bij een te groot aantal aanmeldingen besluit SIKB 

over de het aantal deelnemers waarbij geldt dat beschikbaarheid gedurende 2/3 weken in de periode 

juli en augustus minimaal een vereiste is. 

Deelnemende certificerende instellingen in spé aan de praktijkproeven zijn ArCeBu en Hobeon. Beide 

deelnemende CI’s zullen zich voorafgaand aan de deelnemers schriftelijk introduceren. U kunt vooraf 

dan ook uw voorkeur voor een van beide kenbaar maken, dan proberen wij daar bij de indeling zoveel 

mogelijk rekening mee te houden. 

Toelichting 

Het CCvD Archeologie zal tussen 22 en 26 juni de ontwerpdocumenten (KNA en de 

Beoordelingsrichtlijn/BRL) ten behoeve van de vrijwillige en verplichte certificering en het register 

vrijgeven voor een openbare kritiekronde. Bij het vrijgeven van de ontwerpdocumenten heeft het 

CCvD besloten tot het uitvoeren van een aantal praktijkproeven in de periode dat de 

ontwerpdocumenten ter kritiek liggen. Het CCvD beoogt hiermee te komen tot een zorgvuldige 

afronding van de besluitvorming over de certificering en het register komend najaar.  

 

Doel van de praktijkproeven 

Deze praktijkproeven hebben als doel om een helder beeld te krijgen van: 

- de overgang naar de nieuwe situatie (van vergunning naar certificaat en het geregistreerd worden) 

- de werking van de certificering en het register. 

Vragen daarbij zijn: hoe werkt het uit in praktijk, is het duidelijk, zijn we iets vergeten?  

Werkwijze  

De praktijkproeven bestaan uit het simuleren van audits en registratie in een aantal situaties. Deze 

situaties geven samen een representatief beeld van werkzaamheden in de sector. Bij de uitvoering van 

de proeven worden twee certificerende instellingen-in-spé, een aantal certificaathouders-in-spé en een 

aantal te registreren actoren betrokken. De praktijkproeven worden begeleid door het 

programmabureau.  

Zie de bijlage Kader voor de praktijkproeven voor meer informatie over de werkwijze. 

Planning 

De praktijkproeven worden in de periode juli en augustus 2015 uitgevoerd. In september bespreekt 

het CCvD de uitkomsten.  

 

 

 

 

 


