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KNA Onderwaterarcheoloog of Senior KNA Prospector Waterbodems en door het bevoegd 
gezag. 

 Aangevuld tot een totaal van 6 publicaties, die kunnen bestaan uit (A) (deel)rapporten conform 
het bovenstaande punt, (B) wetenschappelijke publicaties al dan niet met peer-review in vak-
tijdschriften en boeken en of (C) proefschriften. 
 

 
3. Onderhoudseisen ter behoud van de actorstatus  

Met betrekking tot het onderhouden van de competenties geldt dat elke actor elke vier jaar een aan-
. De punten zijn te verkrijgen in 

twee categorieën: 
 Kennisverwerving, -verspreiding en -ontwikkeling op het archeologische vakgebied 
 Ervaring 

 
Toelichting: 
Het CCvD Archeologie kan nadere regels stellen omtrent het tijdelijk (al dan niet vrijwillig) opschorten van de 

kend gemaakt op de website van SIKB.  
 
Elke actor moet een minimumaantal punten behalen in de vier jaren voorafgaand aan de verlenging 
van de actorstatus. Deze punten moeten in beide categorieën behaald worden.  
Voor de actorstatus Depotbeheerder bedraagt dit minimumaantal 10 punten, waarvan tenminste 4 in 
categorie A en tenminste 4 punten in categorie B. 
Voor de actor met de Bachelorstatus bedraagt dit minimumaantal 15 punten, waarvan tenminste 6 in 
categorie A en tenminste 5 punten in categorie B. 
Voor de actor met de Masterstatus bedraagt dit minimumaantal 20 punten, waarvan tenminste 8 in 
categorie A en tenminste 5 punten in categorie B. 
Voor de actor met de actorstatus KNA Specialist bedraagt dit minimumaantal 20 punten, waarvan 
tenminste 8 in categorie A en tenminste 5 punten in categorie B.  
Voor de actor met de Seniorstatus bedraagt dit minimumaantal 25 punten, waarvan tenminste 10 in 
categorie A en tenminste 5 punten in categorie B. 
 

Categorie A: Kennisverwerving, -verspreiding en -ontwikkeling 
op het archeologisch vakgebied *) 

Toegekende  
punten **), ***) 

Maximum punten 
per item per 4 jaar 

A01: Deelname algemene archeologische of vakspecifieke sympo-
sia en congressen alsmede deelname aan informatiebijeenkomsten 
van overheden op archeologisch gebied  

1 pt/congresdag 
/bijeenkomst 

3 pt 

A02: Deelname aan internationale vakspecifieke congressen en 
symposia 

2 pt/congresdag 4 pt 

A03: Deelname eendaagse of meerdaagse cursussen op archeolo-
gisch vakgebied  

1 pt/cursusdag en 
max 5 pt/cursus 

10 pt 

A04: Deelname workshops op gebied van onderzoekstechnieken, 
materieel of materiaal (niet zijnde in-company workshops)  

1 pt/workshop 3 pt 

A05 Deelname in-companyworkshops op gebied van onderzoeks-
technieken, materieel of materiaal (waaronder toolboxmeetingen) 

1 pt/workshop 3 pt 

A06: Deelname eendaagse of meerdaagse cursussen op archeolo-
gie-gerelateerde vakgebieden (bijv. ruimtelijke ordening, regelge-
ving, aanbestedingen) 

1pt/cursusdag 5 pt 

A07: Deelname studiedagen / terugkomdagen HBO of universiteit 1 pt/dag 3 pt 

A08: Presentaties op algemene archeologische symposia en con-
gressen alsmede op informatiebijeenkomsten van overheden op ar-
cheologisch gebied 

1 pt/presentatie 3 pt 

A09: Inleiding / presentaties op niet-internationale vakspecifieke 
symposia en congressen 

1 pt/presentatie 3 pt 
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Categorie A: Kennisverwerving, -verspreiding en -ontwikkeling 
op het archeologisch vakgebied *) 

Toegekende  
punten **), ***) 

Maximum punten 
per item per 4 jaar 

A10: Inleiding / presentaties op internationale vakspecifieke sympo-
sia en congressen 

1 pt/presentatie 3 pt 

A11: Inleiding / presentaties op eendaagse of meerdaagse cursus-
sen op archeologisch vakgebied 

1 pt/presentatie 3 pt 

A12: Inleiding / presentaties op workshops op gebied van onder-
zoekstechnieken, materieel of materiaal (niet zijnde in-company 
workshops) 

1 pt/presentatie 3 pt 

A13: Deelname besturen, commissies en werkgroepen ter ontwikke-
ling en of stimulering van archeologische producten / processen bin-
nen de activiteiten van dit certificatieschema binnen of namens een 
vakvereniging (ten minste vier bijeenkomsten per jaar) 

2 pt/jaar 4 pt 

A14: Begeleiden promotie  2 pt/promotie 4 pt 

A15: Peerreviews voor wetenschappelijke publicaties  1 pt/artikel 2 pt 

A16: Het schrijven van wetenschappelijk artikel  als hoofdauteur 2 pt/artikel 6 pt 

A17: Het schrijven van wetenschappelijk artikel  als co-auteur 1 pt/artikel 3 pt 

A18: Docentschap / gastdocentschap erkende academische of 
HBO-instelling of een cursus conform categorie 1c  

2 pt/leergang 6 pt 

A19: Eindredactie congresbundel, eindredactie of schrijven vakin-
houdelijke publicatie, niet zijnde een rapportage uit het certificatie-
schema (bijv. MER-publicatie, beleidsstukken) 

2 pt/publicatie 6 pt 

A20: Wetenschappelijk-archeologische monografie 4 pt/publicatie 8 pt 

A21: Schrijven van een cursus conform categorie 1c 2 pt/cursus 6 pt 

A22: Afstudeerbegeleiding Ma/Ba-scriptie  1 pt/scriptie 3 pt 

A23: Opponeren promotie-onderzoek  1 pt/promotie 3 pt 

A24: Contra-expertises op standaardrapporten (niet in de rol van 
Bevoegd gezag)  

1 pt / contra-exper-
tise 

3 pt 

Categorie B: ervaring *) Toegekende pun-
ten **), ***) 

Maximum punten 
per item per 4 jaar 

B01: Tenminste 1000 uur werkervaring als actor (niet noodzakelij-
kerwijs aaneengesloten) als actor waarvoor de onderhoudseis geldt 

5 pt 5 pt 

B02: Met succes verdedigd proefschrift 9 pt/proefschrift 9 pt 

B03: (Mede) opstellen standaardrapport Bureauonderzoek 1 pt/rapport 9 pt 

B04: (Mede) opstellen PvE 1 pt / PvE 9 pt 

B05: (Mede) opstellen standaardrapport IVO 2 pt/rapport 8 pt 

B06: (Mede) opstellen standaardrapport Opgraven 3 pt/rapport 9 pt 

B07: (Mede) opstellen (deel)rapport Specialistisch Onderzoek ten 
behoeve van standaardrapport IVO 

2 pt/rapport 8 pt 

B08: (Mede) opstellen (deel)rapport Specialistisch Onderzoek ten 
behoeve van standaardrapport Opgraven 

3 pt/rapport 9 pt 

B09: Beoordelen standaardrapportages (alleen in geval actor een 
rol als  Bevoegd gezag vervult) ****) 

1 pt/rapport 9 pt 

 
*) Alle onderdelen (bijeenkomsten, congressen, artikelen, promoties, etc.) moeten gerelateerd zijn aan het ar-
cheologische vakgebied.  
**) Punten mogen alleen meegeteld worden, indien de activiteiten waarvoor zij verkregen zijn, hebben plaatsge-
vonden in de vier jaar voorafgaand aan het moment van controle. 
***) De waardering van een item in punten is slechts een middel om de relatieve waarde ten opzichte van an-
dere items binnen dezelfde categorie tot uitdrukking te brengen. Het aantal punten doet daarmee niets af aan 
de waarde van items met minder of meer punten. 
****) Het aantonen van deze beoordeling kan aan de hand van een toezendingsbewijs (mail, brief, etc.) van be-
oordeelde standaardrapportage waaruit duidelijk blijkt dat de actor deze beoordeling heeft uitgevoerd. 
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Punten verkregen in categorie A en categorieën B01 en B02 zijn inzetbaar voor het onderhoud van 
meerdere actorstatussen tegelijkertijd waarbij die actorstatussen verenigd zijn in één persoon. Pun-
ten verkregen in categorie B03 t/m B09 zijn inzetbaar voor het onderhoud van slechts één actorsta-
tus.  
 
Het toevoegen van activiteiten aan deze lijst en het waarderen van activiteiten op deze lijst is voor-
behouden aan het CCvD Archeologie. 
Suggesties hiervoor kunnen aangedragen worden via www.sikb.nl. 
 
 
Actoren binnen een opleidingsplan 
Actoren worden geacht te voldoen aan de voor hen geldende onderhoudseisen als zij werkzaam zijn 
bij een organisatie die gecertificeerd is voor deze BRL en die organisatie beschikt over een oplei-
dingsplan conform par 3.5.3 en dit opleidingsplan als akkoord is beoordeeld door een certificerende 
instelling. 
 
Minimale bewijsvoering: 
Voor de controle dienen bewijsmiddelen aangevoerd te worden. Deze bewijsmiddelen dienen aan te 
sluiten op de activiteiten uit de bovenstaande categorieën en moeten in relatie staan tot de actorsta-
tus. Als bewijsmiddelen gelden:  
a. Voor deelname aan activiteiten: deelnemerslijsten en of inschrijfbewijzen / aanmeldingen voor bij-

eenkomsten 
b. Voor inleidingen en presentaties: bevestigingen tot het geven van een inleiding/presentatie afge-

geven door de organiserende partij en of aankondigingen van de actor als spreker uitgegeven 
door de organiserende partij 

c. uigschriften, bewijzen van 
deelname 

d. Voor deelname besturen, commissies en werkgroepen: verklaring van de betreffende vakvereni-
ging 

e. Voor deelname promotiecommissie: vermelding in het proefschrift 
f. Voor peerreview: bevestiging uitgever van uitgevoerde peerreview 
g. Voor (gast)docentschap: bevestiging tot het (gast)docentschap uitgegeven door de betreffende 

academische of HBO-instelling 
h. Voor artikelen, proefschriften, congresbundel, etc.: het gepubliceerde artikel, het gepubliceerde 

proefschrift, de gepubliceerde congresbundel, etc.  
i. Voor werkervaring: methode van bewijsvoering is gelijk aan methode van bewijsvoering ter ver-

krijging van de actorstatus (zie inleiding van deze bijlage) 
j. Voor standaardrapportages en specialistische (deel)rapportages: methode van bewijsvoering is 

gelijk aan methode van bewijsvoering ter verkrijging van de actorstatus 
 
 
4. Overgangsregeling 
 
Voor personen die voor of op 30 juni 2016 werkzaamheden hebben verricht als legitieme actor con-
form de op dat moment geldende KNA, geldt als uitgangspunt dat zij ook na 1 juli 2016 deze actor-
status moeten kunnen behouden. Zij dienen hiervoor hun actorstatus(sen) aan te tonen en te laten 
registreren in het Actorregister Archeologie .  
 
Actoren die via de overgangsregeling zijn opgenomen in het Actorregister Archeologie  hebben de-
zelfde rechten en plichten als actoren die via de reguliere weg (par 1 en 2 van deze bijlage) zijn op-
genomen in het Actorregister . 
 
Bestaande actoren voor of op 30 juni 2016, met uitzonder van de Inspectieduiker Archeologie  
Een bestaande actor die via de overgangsregeling opgenomen wil worden in het Actorregister Ar-

 moet bij een door het CCvD Archeologie aangewezen partij aantonen dat hij/zij:  


