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Wat gaan we 
doen 

vandaag?

• Toelichting op de plannen voor het 
kwaliteitsregister voor archiefprofessionals

• Q&A
• Stel je vragen tussentijds via de chat

• Beantwoording na de presentatie

• Twee stellingen (Woordenwolk Mentimeter)



Achtergrond

• Nieuwe dynamiek rondom archief- en informatiebeheer

• Nieuwe technologieën

• Digitale ontwikkelingen

• Nieuwe informatiedragers en informatiebronnen

• Grenzen tussen domeinen verdwijnen:

• Enerzijds tussen archiefvormers en archiefinstellingen

• Archieven worden steeds meer als erfgoedinstellingen gezien en 
werken samen met musea en bibliotheken 
(organisatienetwerken). 

• Veranderende gebruikersgroepen en veranderend gebruik van 
(historische) informatiebronnen. 

• De archiefprofessional bestaat niet meer, vanwege de grote 
verscheidenheid aan rollen die specialistische, actuele kennis en 
vaardigheden veronderstellen



Waarom een 
kwaliteitsregister?

Kwaliteitsborging 
• Loslaten diploma-eis in Archiefwet
• Verplichte benoeming archivaris bij gemeenten

Kwaliteitsontwikkeling
• Peiling opleidingsbehoefte archiefprofessionals (2019)

• Grote behoefte aan bijscholing, m.n. op het vlak van digitale 
kennis en vaardigheden

• Behoefte aan beter inzicht in het nascholingsaanbod: hoe vind ik 
de juiste cursus of training?

Inspelen op maatschappelijke trend
• Levenslang leren



Wat willen we 
bereiken met het 

kwaliteitsregister?

• Borging kwaliteitseisen die de sector stelt

• Alternatieve borging gewenst vanwege loslaten diploma-eis 

• Transparante professionele eisen

• Vakbekwaamheidsregistratie maakt voor werkgevers inzichtelijk 
welke professionele eisen de sector stelt. Het kwaliteitsregister 
maakt transparant wie archiefprofessionals zijn en welke bijdrage 
archiefprofessionals leveren in hun eigen organisatie.

• Erkenning van de archiefprofessional

• Archiefprofessionals die zijn ingeschreven in het register laten 
zien dat ze voldoen aan de professionele standaarden die de 
sector stelt

• Ze dragen zo bij aan de professionele identiteit van het 
vakgebied

• Stimuleren vakinhoudelijke ontwikkeling 

• Stimulans om de stap naar actieve na- en bijscholing te zetten



Kwaliteitsregister
leden KVAN

Kwaliteitsregister
alle archief-

professionals

Certificering
archief-

instellingen

Getrapte aanpak

• Alle 
archiefprofessionals

• Zoeken op profielen
• Bijscholingspunten
• Accreditatie 

opleidingen 

• Leden KVAN
• Zoeken op profielen
• Bijscholingspunten

• Archiefinstellingen
• Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging:
• Zelfevaluatie
• Audit
• Certificering

1. 2. 3.

Kwaliteitsborging
• Kennisborging
• Kennis-

ontwikkeling

Samenwerkingspartners:
KNVI
VNG
DEN
KIA



Het kwaliteitsregister



Positionering 
van het 

kwaliteitsregister

• Onafhankelijk, sectorbreed platform: het 
kwaliteitsregister is een initiatief van KVAN, maar 
registratie staat open voor alle archiefprofessionals. 

• Stuurgroep kwaliteitsregister: 

• opereert onafhankelijk met een eigen 
zelfstandig mandaat. 

• een onafhankelijke voorzitter, een 
archiefdirecteur, een archiefopleider en 
afgevaardigden vanuit KVAN, VNG, DEN en KNVI.

• Onder de stuurgroep vallen een examencommissie 
(toetsen van PE-punten; accrediteren van 
opleidingen) en een klachtencommissie.



Fase 1

• Contracteren van een beherende partij voor de software 
die het kwaliteitsregister ondersteunt

• Inrichting van het platform en de onderliggende database 

• Vullen van het register met leden KVAN

• Vullen van het register met geselecteerde opleidingen 
(PE-punten)

• Klein beginnen, in eerste instantie UvA, HVA, 
Archiefschool, Reinwardt Academie, GO Opleidingen, 
VHIC en HDMI (Hogeschool Management 
Documentaire Informatie), aanbod van vakgenoten 
zoals DEN Academie, NDE, KIA, AVA-net 

• Opstellen van het reglement: registratierichtlijnen, 
bijhouden PE-punten

• Lanceren van het kwaliteitsregister.



Fase 2

• Opschalen van het register naar alle 
archiefprofessionals

• Ontwikkelen van volledige kennisprofielen met 
kwaliteitseisen die aan archiefprofessionals 
worden gesteld

• Ontwikkelen van een accreditatiemethodiek 
voor commerciële opleidingen

• Onderzoeken van financieringsmogelijkheden 
voor het kwaliteitsregister



Hoe ver zijn 
we nu?

• Voorstel voor het kwaliteitsregister besproken 
in bestuur KVAN (december 2020)

• Verbreding naar voorstel namens de hele sector 
i.s.m. KNVI, VNG, DEN, KIA 

• Resultaat: sectorbreed gedragen 
financieringsaanvraag OCW (februari 2021)

• Start ontwikkelen kennisprofielen



Ter inspiratie







Hebben jullie vragen?



Vertrekpunt
voor de 

kennisprofielen

Resultaten

inventarisatie opleidingsbehoefte

archiefprofessionals (2019)



Archiefprofessional van de toekomst?

• Zorgt ervoor dat informatiebeheer 
verweven is in werkprocessen

• Informatiespecialist met kennis van 
informatiebeheer en het gebruik 
van informatie. 

• Maatschappelijk netwerkpartner in 
duurzame toegankelijkheid

• Een netwerker die het beheer van 
informatie in goede banen leidt.

• Tussen de administratie 
(archiefvormer) en de 
archiefgebruiker

• Tussen informatievoorziening en 
erfgoed

• Middelaar tussen publiek, 
archivistiek en (nieuwe) 
techniek(en).

• Kennis van het verleden, visie op de 
toekomst

• Beweegt zich tussen ICT, wetgeving, 
archief en erfgoed

• Behartigt belangen van en kan 
adviseren over de inrichting van de 
archieffunctie bij overheden

Informatie-
professional

Intermediair

SpecialistNetwerker



Over welke kennis 
moet een 
archiefprofessional 
beschikken?
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KENNISGEBIEDEN TOEZICHT EN ADVIES

Archivistiek

Digitaal
Informatiebeheer

Maatschappelijke
ontwikkelingen

Wet- en
regelgeving

Toezicht



Over welke kennis 
moet een 
archiefprofessional 
beschikken?
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KENNISGEBIEDEN DIGITAAL INFORMATIEBEHEER 
Archivistiek (Beheer)systemen Wet- en regelgeving

Informatiekunde Digitaal archiveren Organisatie en processen



Over welke kennis 
moet een 
archiefprofessional 
beschikken?

59%

9%

12%

20%

KENNISGEBIEDEN ERFGOED

Erfgoed algemeen Zichtbaar Houdbaar Bruikbaar



Klaar voor de toekomst?

Wij zijn klaar voor de toekomst Wij zijn nog niet helemaal klaar voor de toekomst, maar ik
weet nog niet op welke terreinen we bijscholing nodig hebben

Wij zijn nog niet helemaal klaar voor de toekomst, we hebben
bijscholing nodig op het gebied van:

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

In welke mate vindt u dat uw organisatie is toegerust op de ontwikkelingen in de 
sector?



Behoefte aan 
bijscholing?

15%

38%

10% 13% 5%
18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

divers digitale
ontwikkelingen

e-depot wet- en regelgeving trends en
ontwikkelingen

competenties

We hebben bijscholing nodig op:

divers
digitale ontwikkelingen
e-depot
wet- en regelgeving
trends en ontwikkelingen


