Aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs en media
drs. A. Slob
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Amsterdam, 23 september 2021

Geachte heer Slob,

De door u voorgestelde wijziging van de Archiefwet komt binnenkort in het stadium van
besluitvorming. Vanaf de start van dit proces hebben wij als KVAN (beroeps- en
branchevereniging van de archiefsector in Nederland) actief en constructief meegedacht
over de wijziging en de consequenties hiervan.
Dit hebben we mede gedaan indachtig uw oproep aan de sector tijdens de archiefdagen
2018, waarin u de sector uitdaagde om actief en oplossingsgericht te zijn, en vooral om zelf
het initiatief te nemen.
Zo hebben wij geanticipeerd op de nieuwe wet waar het de afschaffing van de diploma-eis
betreft. Wij hebben in ons advies aan u het volgende over dit onderwerp gesteld (2019):

Het vak Archivistiek blijft van groot belang om de functies van archieven in relatie tot de taken en
verantwoordelijkheden van organisaties goed te kunnen doorgronden. Tegelijkertijd zien we dat een
archivistiekopleiding alleen niet meer genoeg is om de wettelijke taken van de archivaris beheer en toezichtgoed uit te kunnen oefenen. Het uitgangspunt dat een professional een leven lang moet leren om zijn
professionaliteit te handhaven, geldt ook voor het archiefvak. Daarmee is de diploma-eis in de wet feitelijk
achterhaald. KVAN/BRAIN is van mening dat de verplichting tot het benoemen van een archivaris gepaard kan
gaan met het vervallen van de diploma-eis mits:
daarvoor in de plaats een deskundigheidseis komt, vergelijkbaar met art 37 van de AVG, gekoppeld
aan een certificeringseis. De taken Beheer en toezicht moeten zijn voorbehouden aan gecertificeerde
beroepsbeoefenaren.
OCW de opleidingen Archivistiek A en B blijft financieren. Door in de certificeringseisen het nodige
ge ich oe e kennen aan de di loma A chi i iek A en B i d idelijk da die an grote waarde blijven
voor de deskundigheid van de archivaris.

We hebben als vereniging op eigen initiatief na dit advies gewerkt aan een alternatief;
certificering. We hebben een onderzoek laten uitvoeren over hoe je een
certificeringssysteem in kunt richten zonder dat er een enorme bureaucratie ontstaat. We

hebben gekeken wat er nodig is om tot een systeem van certificering te komen en daarvoor
het programma lifelong learning ontwikkeld.

We hebben het concept afgestemd met meerdere partijen, omdat we uitgaan van het
gegeven dat archivistiek een onderdeel is van de informatieketen, en breder is dan de
klassieke archiefopleiding tot nu toe was. En ook kan men niet meer spreken van de
archivaris, er zijn verschillende richtingen met verschillende deskundigheidseisen te
onderscheiden.
Het voornemen wordt dan ook ondersteund door KNVI, VNG, Unie van Waterschappen, de
archiefopleidingen en IPO.
We zouden op deze manier in 2022 kunnen starten met de inrichting van het systeem,
vermits we daartoe ondersteund worden met financiële middelen voor de ontwikkeling en
implementatie voor de eerste jaren.
Hierover hebben we gesprekken gevoerd met ambtenaren van uw ministerie, waarbij we
helaas op terughoudendheid zijn gestuit. Men vroeg zich af of dit instrument wel nodig zou
zijn.
Het is om deze reden dat ik graag met u in gesprek ga. Ons advies ten opzichte van het
loslaten van de diploma-eis in de voorgenomen wijziging van de archiefwet is niet
veranderd. Maar daarvoor in de plaats een deskundigheidseis, gekoppeld aan een
certificeringseis. Het voorstel is klaar.

Graag hoor ik van u een reactie op mijn verzoek over dit onderwerp met u in gesprek te
gaan,

Hoogachtend,

drs. B. de Vries
Voorzitter KVAN

