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Webversie?
Klik dan hier

Ervaringen met nieuw kwaliteitssysteem kritisch
doorgelicht
‘Binnen het nieuwe kwaliteitssysteem archeologie gaat er veel goed, maar er kan best ook nog het een en
ander beter, maar doseer de veranderingen’. Dat was op hoofdlijnen de conclusie van de veldraadpleging.
Het in 2016 ingevoerde kwaliteitssysteem, dat is gebaseerd op certificering en registratie van actoren,
wordt geëvalueerd. Na een eerder gehouden web-enquête en een lange reeks interviews werd maandag
9 december jl. onder de bezielende leiding van Renée Magendans in het Huis van Hilde deze
veldraadpleging gehouden, waaraan zo’n 80 archeologen deelnamen. Lees verder

De veldraadpleging in volle gang - foto SIKB

Jaarrapportage certificatieschema Archeologie
2018 (BRL4000)

Jaarlijks evalueert het Centraal College van
Deskundigen (CCvD) Archeologie het
functioneren van het certificatieschema BRL
SIKB 4000. Dit gebeurt in de zogenoemde
Jaarrapportage op basis van door de certificatie-
instellingen gerapporteerde geanonimiseerde
gegevens. Op 9 december 2019 is de
Jaarrapportage over 2018 vastgesteld. De
volledige titel van dit rapport is ‘Functioneren
privaat deel stelsel kwaliteitsborging
certificatieschema archeologie - Jaarrapportage
2018’.

Lees verder

Save the date: Een nieuwe lente, een nieuw
dendrochronologisch geluid
Op donderdagmiddag 19 maart 2020 verzorgen stichting ERM, de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een
kennisbijeenkomst over nut en noodzaak van dendrochronologisch onderzoek. 

Dendrochronologie bestudeert de jaarlijks wisselende ringbreedten in hout. De jaarringpatronen van het
hout in ons cultureel erfgoed bevatten informatie over de groeiperiode en de unieke plaats in een
chronologische reeks geeft ons zicht op, de sociale economie, het historische landschap en het gebruik
daarvan, het klimaat en de houttechnologie. 

Opdrachtgevers, overheden, archeologen, bouwhistorici en musea kunnen veel baat hebben bij de
uitkomsten van dendrochronologisch onderzoek. Voor hen is deze bijeenkomst bestemd, en uiteraard ook
voor restauratoren en erfgoedprofessionals uit de archeologie.

Een bijeenkomst vol uitleg, rondleidingen en praktische handvatten.
Houd deze middag, bij de RCE in Amersfoort, vrij in uw agenda!
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