
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp 

Verandering inrichting archiefonderwijs 
 

 
 
 
 
 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ  Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl 

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG   

Den Haag Ons kenmerk 

29 juni 2006   DCE/06/06/26353 
  

   

In mijn brief van 13 mei 2005 (Kamerstukken TK, 2004-2005, 29800 VIII, nr. 212) heb ik u meegedeeld 
dat ik voornemens ben het archiefonderwijs op een andere manier te organiseren. Aanleiding voor 
mijn voornemen was dat de huidige opzet, waarin de Archiefschool modules verzorgt aan de 
Universiteit van Amsterdam en aan de Hogeschool van Amsterdam, te weinig aansluit op de behoeften 
van het openbaar archiefwezen. Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de stand van zaken 
en mijn inzet voor de komende periode. 
 
Archiefonderwijs in regulier hoger onderwijs 
Eind 2005 ontving ik een advies van de Raad voor Cultuur over het archiefonderwijs. Dit advies is als 
bijlage bijgevoegd. De Raad geeft hierin ondermeer aan dat een initiële opleiding voor archivarissen 
van essentieel belang is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volgens de Raad in eerste instantie bij 
het onderwijs. Op basis van dit advies ben ik voornemens om in deze cultuurnotaperiode het 
archiefonderwijs inhoudelijk en financieel verder in te bedden in het regulier onderwijs. Ik wil de 
huidige subsidiering van het archiefonderwijs onderbrengen in de reguliere bekostigingssystematiek 
van het hoger onderwijs en ik wil de huidige beperking van het aantal aangewezen opleidingen dat een 
diploma kan geven opheffen. Hierdoor wordt het mogelijk dat er ook andere dan de bestaande 
opleidingen kunnen ontstaan. Ik wil hiermee bereiken dat de huidige oriëntatie van het 
archiefonderwijs verbreed wordt, ten behoeve van archiefbeherende instellingen en hun culturele 
taken.  
 
Bij de verdere uitwerking zal ik het advies van de Raad voor Cultuur om het archiefveld in de 
gelegenheid te stellen verantwoordelijkheid te nemen voor de nieuwe opzet ter harte nemen. 
Daarnaast zal ik het onderwijsveld hier nauw bij betrekken. Voor wat betreft het opstellen van 
kwaliteitseisen voor archieffunctionarissen en opleidingen is de branche mijns inziens de 
eerstverantwoordelijke. Ik ga ervan uit dat de vereniging DIVA (de koepelorganisatie voor 
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documentaire informatievoorziening en het archiefwezen) en de KVAN (Koninklijke Vereniging van 
Archivarissen in Nederland) deze kwaliteitseisen nu vorm gaan geven.  
 
Overige consequenties 
Zoals ik u eerder toezegde zal de stichting Archiefschool tot 2009 subsidie ontvangen. De verdere 
inbedding in het reguliere onderwijs betekent dat het subsidie aan de stichting daarna wordt stopgezet. 
Daarnaast zal op korte termijn het Archiefbesluit 1995 worden gewijzigd om te waarborgen dat de 
huidige studenten archivistiek niet zullen worden gedupeerd door de komende ontwikkelingen en hun 
opleiding kunnen afronden.  
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