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Binnen het archeologisch proces speelt deskundigheid een zeer belangrijke rol. Kritische handelingen
zijn daarom voorbehouden aan specifiek benoemde actoren. Deze actoren moeten voldoen aan
competentie-eisen (kennis en ervaring). Een registratie in de Actorregistratie Archeologie laat aan
werkgevers, toezichthouders en opdrachtgevers zien dat de betreffende actor is opgeleid voor de
functie waarin hij werkt, voldoende werkervaring heeft en zijn vakkennis bijhoudt.
Voor opname in de Actorregistratie Archeologie worden de opleidingen en ervaringen van iedere
actor geverifieerd. Dit gebeurt door een onafhankelijke toetser, waarna de actor opgenomen wordt
in een centraal register. Na vier jaar moet de actor of zijn werkgever aantonen dat hij voldoet aan de
onderhoudseisen, waarna zijn registratie voor vier jaar verlengd wordt. Deze verlenging kan
vervolgens iedere vier jaar plaatsvinden, zolang de actor voldoet aan de eisen voor het onderhouden
van zijn/haar kennis.
Aanleveren gegevens door actor aan toetsende instelling
Personen die vinden dat zij voldoen aan de competentie-eisen kunnen dit laten toetsen door een
onafhankelijke toetsende instelling. Deze toets bestaat uit het vaststellen van de aanwezigheid en
juistheid van de vereiste bewijsmiddelen. De actor is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van
de benodigde bewijsmiddelen. Dit zijn diploma’s, certificaten, bewijzen van deelname, etc. van
opleidingen en cursussen voor de eisen aan kennis en arbeidscontracten, projectcontracten,
verklaringen werkgever/opdrachtgever voor de eisen aan ervaring.
Aanleveren gegevens door toetser aan SIKB
De toetsende instelling (TI) verifieert of de actor beschikt over de juiste bewijsmiddelen die aantonen
dat de persoon voldoet aan de competentie-eisen die zijn verbonden aan de actorstatus. Indien de TI
heeft vastgesteld dat alle benodigde bewijsmiddelen aanwezig en juist zijn, dan meldt zij de persoon
als actor aan bij de Actorregistratie Archeologie via secretariaat@SIKB.nl.
Daarbij levert de TI de volgende gegevens van de actor aan:
• Naam en geboortedatum van de actor
• Actorstatus(sen), inclusief geldigheidstermijn
• Eventuele vervallen actorstatus(sen), inclusief vervaldatum
• Opleiding met vermelding Ma Ba niveau behaalde diploma
• Opleidingsinstituut
• Bevestigingsbrief Senior Veldtechnicus regeling
• Gegevens (tekst en foto) voor opname in het vrije veld
• Bereikbaarheidsgegevens van de actor (niet voor opname in de Actorregistratie)
De naam en geboortedatum van de actor worden opgenomen ter identificatie van de persoon. Bij de
actorstatus(sen) wordt een geldigheidstermijn opgenomen, zodat duidelijk is Stichting Infrastructuur
of de betreffende actorstatus (nog) van kracht is. Daarmee worden ook eventuele vervallen
actorstatus(sen) inzichtelijk. Dit is van belang bij langlopende projecten.
Opname in het register
Na aanlevering van de gegevens door de toetser, verwerkt het programmabureau van de SIKB binnen
10 werkdagen de gegevens (mits de registratiekosten zijn voldaan, zie onder). De actor controleert of
de gegevens juist zijn ingevoerd. Met het invoeren van de gegevens in het register krijgt de
betreffende actor een (uniek) registratienummer.

De actor krijgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na publicatie, bericht dat
hij/zij in het register is opgenomen op de website van SIKB onder Archeologie of via
http://www.actorregistratie.nl.
Het vrije veld
De Actorregistratie biedt de actor de mogelijkheid zelf een vrij veld in te vullen. Hierin kunnen
aanvullende competenties van de actor zelf binnen het vakgebied ingevuld worden. De inhoud van
dit veld wordt eveneens door de toetsende instelling getoetst. Het vrije veld bestaat uit maximaal
200 tekens. Reclame uitingen, m.u.v. verwijzingen naar de eigen website waaruit competenties of
publicaties blijken. Onoirbare uitspraken of meningen over derden zijn niet toegestaan in het vrije
veld. Daarnaast is er ruimte voor een foto, hiervoor gelden dezelfde kaders als voor de tekst in het
vrije veld.
Kosten
De kosten voor inschrijving in de Actorregistratie Archeologie bestaan uit de kosten voor de
toetsende instelling en een afdracht aan de Actorregistratie ten behoeve van het onderhouden van
de registratie. De kosten zijn per persoon; meerdere actorschappen vergen één afdracht aan het SIKB
(mits zij tegelijk worden ingeschreven). Daarnaast zijn er de eigen inspanningen voor de
voorbereiding (bijv. het verzamelen van de bewijsmiddelen). De afdrachtskosten worden geïnd via de
toetsende instelling en dienen voorafgaand aan de registratie voor een periode van 4 jaar zijn
voldaan.
Bijhouden
Na vier jaar moet de actor of zijn werkgever aantonen dat hij voldoet aan de eisen aan het
onderhouden van kennis, waarna zijn registratie voor vier jaar verlengd wordt. De actor is zelf
verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens in de Actorregistratie en het doorgeven
van juiste en actuele NAW gegevens bij de Actorregistratie.
Tussentijdse wijzigingen
Mocht een actor in aanmerking willen komen voor een nieuwe/andere actorstatus dan moet hij een
nieuwe toetsingsprocedure doorlopen wat tot een aanpassing van zijn registratie kan leiden. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Uitschrijven uit de Actorregistratie
Het is natuurlijk altijd mogelijk om je als actor uit te laten schrijven bij de Actorregistratie. Daarvoor
kan een verzoek bij het programmabureau van de SIKB worden ingediend. Uitschrijving zal dan
binnen 10 werkdagen plaats vinden.
Herinschrijving/vervallen van de actorstatus
De actorstatus vervalt na 4 jaar tenzij er een nieuwe inschrijving wordt gedaan door de TI. Het dus
zaak om tijdig vóór het vervallen van de actorstatus aan te tonen bij een TI dat je aan de eisen met
betrekking tot het onderhouden van je actorstatus hebt voldaan.
Archivering
De SIKB zal actuele, verwijderde en vervallen registratiegegevens 8 jaar bewaren.
Verantwoordelijkheid
De toetser draagt zorg voor het aanleveren van de juiste gegevens en de actor dient zelf te
controleren of de gegevens in het Actorregister juist zijn vermeld. Daarnaast is de actor zelf
verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens in de Actorregistratie inclusief zijn (nietgepubliceerde) NAW-gegevens.

De SIKB draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens in de
Actorregistratie.
Raadplegen
De Actorregistratie is door iedereen te raadplegen op de website van de SIKB, www.sikb.nl onder
Archeologie of via http://www.actorregistratie.nl mits je beschikt over het registratienummer van de
actor. Er kan dus niet zonder registratienummer gezocht worden. De informatie die zichtbaar wordt
is het registratienummer, de naam en geboortedatum van de actor, de huidige en vervallen
actorstatus(sen) (incl termijnen), opleiding en de gegevens in het vrije veld.

