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NOTITIE  “Maatwerkoplossing archeologie” 
 
 
 
Deze “Maatwerkoplossing archeologie” is door het CCvD Archeologie vastgesteld op 12 
december 2016.  
 
 
 
 

1. Inleiding  
 
Het nieuwe archeologisch stelsel, op basis van wettelijk verplichte  certificering voor 
gravend onderzoek en een register voor KNA actoren, is met de komst van de 
Erfgoedwet ingegaan op 1 juli 2016. In het nieuwe stelsel is niet langer de minister van 
OCW verantwoordelijk voor de opleidingseisen, maar het CCvD Archeologie zelf. Het 
CCvD kan in dit kader deze dus een nieuw besluit nemen ten aanzien van de 
opleidingseis in de BRL en KNA.  
Op 9 mei 2016  heeft het CCvD Archeologie besloten dat de actorenkwestie moet 
worden opgelost en wel door volledige vrijstelling van de opleidingseisen. Op 7 juni 
2016 heeft het CCvD Archeologie dit besluit aangepast en besloten tot het in het leven 
roepen van een maatwerkregeling als oplossing voor personen die in 2001 / 2005 
werkzaam waren in de archeologie (en daarmee een economisch belang kunnen 
hebben), maar op dit moment niet aan alle diploma-eisen voldoen. Het CCvD wil deze 
personen, op basis van een Notitie update actoren door Pro-Erfgoed geraamd op ca 9 
personen, alsnog in de gelegenheid stellen om hun werk te kunnen blijven uitvoeren in 
het nieuwe archeologisch stelsel, op basis van de BRL 4000 en de KNA 4.0,voor die 
werkzaamheden waar zij voldoende kennis en ervaring voor hebben.  
 
 

2. Kader  
 
De maatwerkoplossing richt zich op een beoordeling van individuele personen vanuit de 
vraag ‘welke werkzaamheden kun je adequaat verrichten op basis van je opgedane 
werkervaring’’. De intentie die hiervan uitgaat is dat de actorstatus wordt verleend als 
redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de kandidaat het werk op het gewenste KNA 
actor-niveau op adequate wijze kan uitvoeren. De insteek is daarmee een  lichte, en 
geen zware procedurele  beoordeling.  De beoordeling resulteert in een lijst van KNA-
stappen die de maatwerkactor zonder het vereiste diploma mag verrichten. Het 
resultaat wordt opgenomen in het Actorregister Archeologie.  
 
Bij de uitwerking van de maatwerkoplossing worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
 
2.1. Het individu als uitgangspunt: de maatwerkoplossing richt zich op een beoordeling 
van individuele personen vanuit de vraag ‘wat kun je ’. De beoordeling resulteert in een 
schriftelijk bewijs van de KNA-stappen  die de persoon kan uitvoeren. Hiermee  verschilt 
de maatwerkoplossing wezenlijk van de EVC-regeling op MA-niveau waarbij:  

- uiteindelijk aan alle eisen moet worden voldaan  
- de actor alle kritische werkzaamheden mag uitvoeren.  

De maatwerkoplossing vervangt de diploma-eis voor die stappen. Alle eisen ten aanzien 
van behoud van de status blijven hetzelfde: de KNA-maatwerkactor  zal voldoen aan de 
eisen aan het onderhouden van kennis teneinde zijn status als KNA-maatwerkactor te 
behouden. 
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2.2 De maatwerkoplossing biedt een oplossing voor een historisch gegroeid probleem; 
hij moet enerzijds functioneel zijn, maar is tevens niet breder dan juridisch noodzakelijk. 
Er zijn daarom beperkingen ten aanzien van de groep personen die er gebruik van 
mogen maken  
 
2.4. Vergelijkbaar met punt 2.3 (welke groep personen) geldt dat het CCvD heeft 
gekozen voor de protocollen waarvoor een wettelijke verplichting geldt. Wel wordt de  
maatwerkoplossing geëvalueerd en kan op basis daarvan besloten worden tot 
uitbreiding.  
 
 
2.3 De maatwerkoplossing moet snel operationeel zijn, zodat personen voor 1 juli 2017 
(het einde van de overgangstermijn voor de certificeringsplicht volgens Erfgoedwet) in 
het Actorregister ingeschreven kunnen zijn.  
 
 

3. Criteria  
 

3.1.1 Welke personen  
De personen die in aanmerking komen voor een maatwerkoplossing moeten een in 2001 
resp. 2005 een aantoonbaar opgebouwd economisch belang hebben als bedoeld in de 
uitspraak van de Rechtbank Den Haag.  Dat betekent dat zij aan kunnen tonen dat zij op 
1 september  2001 (opgravingen) resp. 1 november 2005 (prospectief onderzoek) actief 
waren als archeoloog.  
NB Ook personen binnen deze groep die op 1 juli 2016 niet als archeoloog economisch 
actief zijn, maar dat wel zouden willen kunnen een beroep doen op de 
maatwerkregeling.  
 
 

3.1.2 Welke werkzaamheden en welke stappen  
In par 2.4 zijn de hoofdlijnen van 3 varianten  voor de reikwijdte geschetst. Deze zijn 
hieronder verder uitgewerkt. In de periode tot 1 juli 2017 wordt variant A aangehouden. 
In 2017 wordt de werking van de KNA-maatwerkactor-regeling geëvalueerd (tegelijk 
met de evaluatie van de BRL en KNA). Dan zal worden bezien of het gewenst is om ook 
variant B en /of C toe te passen.  
 
Bij variant A geldt:  
De maatwerkoplossing richt zich op de KNA-werkzaamheden voor landbodems waarvoor 
er sprake is van een wettelijke certificeringsplicht. De reden hiervoor is dat dit 
gekoppeld is aan het ontstane probleem voor een groep mensen in 2001 resp. 2005. 
Het biedt dus een oplossing voor een specifiek probleem. Het betrekken van niet 
wettelijk verplichte protocollen en/of uitbreiding met de protocollen van de KNA 
Waterbodems betekent dat SIKB-CCvD in feite ook een toetsingsbureau zouden worden 
voor een probleem dat toen niet, maar wettelijk gezien ook nu niet aan de orde is. Voor 
KNA-protocollen met een vrijwillige certificering kan de persoon zelf keuzes maken en 
zijn/haar economisch belang afwegen. Voor die KNA-werkzaamheden blijven we de 
reguliere diploma-eisen op MA- of BA-niveau hanteren. 
Vanuit dit licht is de maatwerkoplossing dan ook beperkt tot de  volgende protocollen : 
 

- KNA-protocol 4003 IVO-Overig & Proefsleuven (landbodems) 
- KNA-protocol 4004 Opgraven (landbodems) 

 
In bijlage 1 zijn de proces- en controlestappen van die KNA-protocollen benoemd als 
hulpmiddel bij de aanvraag. 
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PM na evaluatie: 
 
Bij variant B geldt:  
 
De maatwerkoplossing is gericht op de  volgende protocollen : 
 

- KNA-protocol 4001 PvE (maar de maatwerkoplossing wordt alleen toegepast voor 
landbodems) 

- KNA-protocol 4002 Bureau-onderzoek (maar de maatwerkoplossing wordt alleen 
toegepast voor landbodems) 

- KNA-protocol 4003 IVO-Overig & Proefsleuven (dit betreft landbodems) 
- KNA-protocol 4004 Opgraven (dit betreft landbodems) 

 
Bij variant C geldt:  
 
De maatwerkoplossing is gericht op alle protocollen (landbodems en waterbodems).  
 
 
 

4. Vermelding in het Actorregister Archeologie  
 
In het Actorregister wordt de persoon vermeld als “KNA-maatwerkactor”. Toegevoegd is 
een schriftelijk bewijs van de Beoordelingscommissie met een opsomming van de KNA-
stappen die door de kandidaat uitgevoerd kunnen worden (en waarvoor hij/zij dus 
vrijgesteld is van de diploma-eis).  Het gaat om de stappen in Bijlage 1 waarbij een 
actor vermeld is of een selectie daarvan. Dat is gebaseerd op de uitslag van de 
procedure voor KNA-Maatwerkactor (zie paragraaf 5 Procedure voor de KNA-
Maatwerkactor ).  
    
Alle overige vermeldingen in het Register en de daarbij horende verplichtingen, zoals het 
onderhouden van kennis (vergelijk BRL 4000, bijlage 4 par. 3), blijven ongewijzigd van 
kracht. Hierbij geldt dat als er stappen op het niveau van de bijvoorbeeld een Senior 
KNA Archeoloog worden aangegeven, de daarbij horende eisen aan het onderhouden 
van kennis gelden. 
 
 
 

5. Procedure voor de KNA-maatwerk-actor 
 
De procedure om als KNA-maatwerk-actor in het Actorregister Archeologie te kunnen 
worden opgenomen bestaat uit de volgende stappen:  
 

 
- Stap 1: Eerste, oriënterend gesprek  

 
Het doel van het eerste, oriënterend gesprek is het bespreken van de vraag voor welke 
stappen de kandidaat vrijstelling vraagt van de diploma-eis. Op basis van dat gesprek is 
voor de kandidaat duidelijk of een aanvullend dossier met een tweede gesprek nodig is, 
al dan niet aangevuld met een praktijkbezoek. 

 
- Stap 2: Dossiervorming en aanvraag  

 
Kandidaten stellen -indien nodig- op basis van het oriënterende gesprek een dossier op.  
Dit betekent dat zij bij de aanvraag voor de status ‘KNA-maatwerk-actor’ zelf aangeven 
welke KNA-stappen zij op basis van hun kennis en ervaring kunnen uitvoeren. Dit kan 
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praktisch invulling krijgen door alle kritische stappen van de ‘gravende protocollen’ uit 
Bijlage 1  in te vullen. Vanuit de tabellen in Bijlage 1 kan naar onderdelen van het eigen 
dossier verwezen worden. Hierbij kunnen ook referenties worden opgenomen van 
werkgevers, opdrachtgevers e.a. Degenen die eerder in het kader van de EVC-procedure 
voor een MA-diploma een portfolio hebben opgesteld kunnen dit desgewenst ook als 
uitgangspunt nemen.  
 
De aanvraag tot beoordeling wordt uiterlijk 1 februari  2017 ingediend bij SIKB, ter 
attentie van de Beoordelingscommissie KNA-maatwerkactor. Aanvragen na die datum 
worden niet in behandeling genomen.  
Indien een kandidaat van mening is dat een lid van de Beoordelingscommissie KNA-
maatwerkactor bevooroordeeld is, kan hij (niet later dan het moment van indienen van 
de aanvraag) eenmalig verzoeken om een andere samenstelling van de 
Beoordelingscommissie.  SIKB zorgt dan voor een aangepaste samenstelling van de 
Beoordelingscommissie.  
  

- Toets Beoordelingscommissie KNA-maatwerkactor 
De beoordelingscommissie KNA-maatwerkactor toetst of de kandidaat aan de instroom-
eisen als bedoeld onder 3.1 voldoet.  
Vervolgens toetst de beoordelingscommissie of redelijkerwijs mag worden aangenomen 
dat de kandidaat de door de kandidaat aangegeven KNA-stappen op basis van de 
aangetoonde kennis en  ervaring in voldoende mate kan uitvoeren. Het gaat daarbij om 
de KNA-stappen als genoemd in Bijlage 1 waarbij een actor vermeld is, of een selectie 
daarvan De beoordeling richt zich niet op niet-aangevraagde KNA-stappen.  
Uitgangspunt zijn de kennis en ervaring van het moment van de aanvraag. Dat betekent 
dat kennis en ervaring die na 2001 resp 2005 zijn verworven, worden meegewogen bij 
het bepalen of de kandidaat voldoende kennis en ervaring heeft voor het uitvoeren van 
een bepaalde KNA-stap.  
De Beoordelingscommissie kan de referenties nagaan en desgewenst ook om een 
praktijkbezoek vragen. Ook kan de Beoordelingscommissie besluiten tot een tweede 
gesprek.  
De Beoordelingscommissie besluit binnen 3 maanden na indienen van de aanvraag.  Het 
besluit bevat een opsomming van de KNA-stappen die de kandidaat kan uitvoeren (en 
waarvoor hij / zij dus vrijgesteld is van de diploma-eis).   
 

- Indienen en behandelen bezwaar  
Als de kandidaat van mening is dat het oordeel van de Beoordelingscommissie KNA-
maatwerkactor op onjuiste wijze tot stand is gekomen, kan hij / zij tot uiterlijk 3 weken 
na ontvangst van het oordeel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 
Bezwarencommissie KNA-maatwerkactor van het SIKB-bestuur.  
 
De Bezwarencommissie KNA-maatwerkactor beoordeelt de door de 
Beoordelingscommissie gevolgde werkwijze (het inhoudelijk oordeel blijft buiten 
beschouwing). De Bezwarencommissie kan besluiten tot het afwijzen van het bezwaar of 
tot hernieuwde beoordeling door de Beoordelingscommissie.  
De uitspraak van de Bezwarencommissie wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan het 
SIKB-bestuur en is na bekrachtiging bindend. Het SIKB-bestuur besluit binnen 6 weken 
na ontvangst van het bezwaarschrift. 
 
Tabel planning  
 
Actie  Door  Doorlooptijd  Uiterste 

datum  
Indienen aanvraag 
beoordeling maatwerk-actor  

Kandidaat   1 februari  
2017  

Besluit op aanvraag  Beoordelingscommissie Maximaal 3 maanden na 
ontvangst aanvraag  

1 mei l 2017 

Optie: indienen bezwaar  Kandidaat Maximaal 3 weken na ontvangst 21 april  maart 
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Actie  Door  Doorlooptijd  Uiterste 
datum  

besluit Beoordelingscommissie  2017  
Optie: behandelen bezwaar   Bezwarencommissie 

(gevolgd door 
bekrachtiging SIKB-
bestuur) 

Maximaal 6 weken na ontvangst 
bezwaarschrift  

2 juni 2017  

Optie: hernieuwde 
behandeling  

Beoordelingscommissie 
(gevolgd door 
bekrachtiging door het 
SIKB-bestuur) 

Maximaal 3 weken na ontvangst 
besluit Bezwarencommissie  

23 juni 2017  

Inschrijving in Register  Programmabureau 
SIKB 

Uiterlijk 1  week na ontvangst 
definitief besluit  

30 juni 2017  

 
 
 
 

6. Samenstelling commissies 
 

6.1 Samenstelling Beoordelingscommissie Maatwerkactor  
 
De beoordelingscommissie bestaat uit 3 personen die borgen dat er voldoende 
inhoudelijke deskundigheid is (kennis en praktijk) en een onafhankelijke professional 
van buiten de archeologie. Daarnaast is er iemand voor secretariële ondersteuning.   

1. de deskundige op het gebied van archeologische kennis afkomstig uit de 
universitaire wereld en werkzaam als Senior KNA Archeoloog:  
- dr. A. (Arno) Verhoeven (UvA).  

2. de tweede inhoudelijk deskundige is iemand uit het bedrijfsleven en in de praktijk 
werkzaam als Senior KNA-Archeoloog:  
- drs. Y. (Yvette) Burnier (ADC Archeoprojecten) 

3. Een derde onafhankelijke deskundige/professional. Hij/zij is niet afkomstig uit de 
archeologie maar heeft wel affiniteit met het vakgebied. Hij/zij heeft ruim 
ervaring met het voeren van professionele beoordelingsgesprekken en het 
trekken van adequate conclusies op basis daarvan:  
-  Dr. Desirée Joosten-ten Brinke (Fontys) 

 
De secretariële ondersteuning is extern en dient ter technische voorbereiding van het 
interview (checkt het dossier op compleetheid en zorgt voor de verslaglegging).  
 
Alle leden van de begeleidingscommissie zijn bovendien communicatief vaardig (in staat 
tot het voeren van een goed gesprek/interview), integer en dragen zorg voor de 
vertrouwelijkheid van de gegevens die in de loop van het proces beschikbaar komen. 
Ook zijn zij in staat om op adequate wijze om te gaan met de gevoeligheden over dit 
onderwerp. 
 
De leden van de beoordelingscommissie zijn op 12-12-2016 benoemd door  het CCvD 
Archeologie. 
 
6.2 Samenstelling Bezwarencommissie Maatwerkactor  
De Bezwarencommissie bestaat uit de archeologische bestuursleden van NVAO, VOiA en 
CGA die op 1 juli 2016 zitting hadden in het SIKB-bestuur. De bezwarencommissie 
wordt voorgezeten door de voorzitter van het SIKB bestuur. 
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7. Kosten  
 

De kosten van de procedure bedragen € 1.000,00 excl BTW. De kosten moeten door de 
kandidaat bij de aanvraag aan SIKB zijn voldaan.  
Een kandidaat die eerder aan de EVC-procedure heeft deelgenomen is vrijgesteld van 
deze kosten.  
 
 

8. Communicatie 
 

De mogelijkheid van inschrijving als KNA-maatwerkactor wordt bekend gemaakt via de 
SIKB-website en per mail aan degenen die zich in het verleden bij SIKB hebben 
opgegeven als belangstellende voor de EVC-procedure MA Archeologie.  
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Bijlage 1 Hulpmiddel bij de aanvraag tot KNA actor via de 
maatwerkoplossing 
 
Kritische processtappen en controlestappen per wettelijk 
verplicht protocol 
 
 
Kritische stappen KNA protocol IVO-Proefsleuven Landbodems  
In de laatste kolom ‘Zelfanalyse’ geeft de kandidaat  KNA-maatwerkactor i met een JA 
aan of hij/zij voldoende kennis heeft op basis van opgedane werkervaring om deze 
kritische KNA stap zelfstandig uit te kunnen voeren.  
 
Deelproces 1: Voorbereiden IVO-P 
no activiteit procedure/beschrijving KNA actor Zelfanalyse 

/Eventuele 
verwijzingen 

1.1 Controle 
aanwezigheid 
en volledigheid 
informatie 

De ter beschikking gestelde 
informatie, wordt 
gecontroleerd op 
aanwezigheid. Tenminste 
aanwezig moeten zijn het 
PvE, het standaardrapport 
Bureauonderzoek (al dan niet 
geïntegreerd) en de 
gespecificeerde verwachting 
Bureauonderzoek. 
Indien er reeds een of meer 
ander IVO’s aan de Opgraving 
vooraf is gegaan, dienen ook 
de standaardrapport(en) IVO 
en het selectiebesluit van het 
Bevoegd gezag bijgevoegd te 
zijn.  
Indien er informatie 
ontbreekt, wordt de 
opdrachtgever verzocht om 
dit aan te vullen. Indien na 
vier weken de aanvulling niet 
of onvoldoende heeft 
plaatsgevonden, wordt 
vastgelegd welke informatie 
ontbreekt en kan verder 
worden gegaan met 
processtap 1.2. 

KNA 
Archeoloog 
Ba 

 

1.2 Melding bij 
depot 

Het onderzoek wordt gemeld 
bij de depothouder / eigenaar 

KNA 
Archeoloog 
Ba 

 

1.3 Opstellen Plan 
van Aanpak  
IVO-P 

Op basis van het PvE en de 
resultaten van eerder 
uitgevoerd onderzoek wordt 
het PvA IVO-P opgesteld met 

KNA 
Archeoloog 
Ba 

 



Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
Burgemeester van Reenensingel 101    Postbus 420    2800 AK  Gouda 
telefoon 085-4862450    www.sikb.nl 
 

- 8/30 - 
 
 
 

Versie definitief 19122016  
SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

daarin de opzet van het 
onderzoek. Voorstellen voor 
PvA Specialistisch 
onderzoeken maken – indien 
vereist in het PvE – deel uit 
van dit PvA, doch hoeven 
daarin niet integraal 
opgenomen te worden. 

 CONTROLE De processtappen 1.1 t/m 1.4 
(voor zover van toepassing) 
worden gecontroleerd de 
Senior KNA Archeoloog.  
Indien akkoord zet hij/zij een 
handtekening/paraaf op het 
PvA IVO-P.  
Indien de aanmelding bij 
Archis is gedaan, wordt het 
proces vrijgegeven voor 
deelproces 2: het uitvoeren 
van het IVO-P. 
Indien niet akkoord moeten 
processtappen 1.1 t/m 1.4 
verbeterd worden, zodanig 
dat de Senior KNA Archeoloog 
wel akkoord gaat. 

Senior KNA 
Archeoloog  
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Deelproces 2: Uitvoeren veldwerk IVO-P 
no activiteit procedure/beschrijving actor Zelfanalyse 

/Eventuele 
verwijzingen 

2.0 Leidinggeven Het daadwerkelijk leiding 
geven aan het veldwerk. 
De leidinggevende stuurt 
ter plaatse alle bij het 
veldwerk betrokken 
medewerkers zonder 
tussenkomst van anderen 
aan. De leidinggevende 
signaleert ontwikkelingen 
in onderzoeksvragen en –
resultaten en is 
verantwoordelijk voor de 
strategische beslissingen 
op het terrein van 
(wijziging in) de 
vraagstelling, de 
opgravingsstrategie en 
documentatie alsmede 
voor het signaleren en 
doorvertalen van 
(geaccordeerde) 
wijzigingen daarin. 

KNA 
Archeoloog Ma 

 

 CONTROLE Processtap 2.1 (NB. niet 
2.0) wordt gecontroleerd 
door de Indien akkoord 
legt hij/zij dit vast en kan 
verder worden gegaan 
met processtap 2.2. 
Indien niet akkoord moet 
processtap 2.1 verbeterd 
worden zodanig dat de 
KNA Archeoloog Ba wel 
akkoord gaat. 

KNA 
Archeoloog Ba. 

 

2.2 Uitvoeren 
veldwerk IVO-P 

Het graven van 
proefsleuven of 
proefputten. Dit resulteert 
in documentatie, vondsten 
en monsters. 

KNA 
Archeoloog Ba 

 

2.3 Schrijven dag- 
en 
weekrapporten 

De werkzaamheden van 
het onderzoek worden 
bijgehouden in dag- en 
weekrapporten. 

KNA 
Archeoloog Ba 

 

 CONTROLE De processtappen 2.2 en 
2.3 worden gecontroleerd 
door de Bij akkoord zet 
hij/zij een 
handtekening/paraaf in 
het dagrapport of op de 
gegenereerde 
documentatie al naar 
gelang het 

Senior KNA 
Archeoloog.  
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kwaliteitssysteem van de 
betreffende organisatie 
dat voorschrijft. Daarna 
kan verder gegaan 
worden met processtap 
2.4. 
Indien niet akkoord 
moeten processtappen 2.2 
en 2.3 verbeterd worden 
zodanig dat de Senior KNA 
Archeoloog wel akkoord 
gaat. 

2.4 Melden eerste 
bevindingen 
onderzoek bij 
Archis 

Uiterlijk 2 weken na 
beëindiging van de 
veldwerkzaamheden 
worden de eerste 
bevindingen van het 
onderzoek gemeld in 
Archis. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE  Processtap 2.4 wordt 
gecontroleerd door de 
KNA Archeoloog Ba. 
Indien akkoord (de 
melding in Archis is 
gedaan) wordt het proces 
vrijgegeven voor 
deelproces 3: het 
uitwerken van het IVO-P. 
Indien niet akkoord moet 
processtap 2.4 alsnog 
worden uitgevoerd, 
zodanig dat KNA 
Archeoloog  Ba wel 
akkoord gaat. 

KNA 
Archeoloog Ba 

 

 
 
 
Deelproces 3: uitwerken veldwerk IVO-P 
no activiteit procedure/beschrijving Actor Zelfanalyse 

/Eventuele 
verwijzingen  

3.1 Uitwerken 
sporen en 
structuren 

Sporen en structuren 
worden beoordeeld op 
geschiktheid voor analyse, 
geanalyseerd en 
gedocumenteerd. 

KNA 
Archeoloog Ma 
 

 

3.2 Uitwerken 
vondsten en 
monsters 

De vondsten en monsters 
worden beoordeeld op 
geschiktheid voor analyse, 
geanalyseerd en 
gedocumenteerd. 

KNA 
Archeoloog Ma  
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3.3 Opstellen 
standaardrapp
ort IVO-P en 
waardering 

De resultaten van de 
uitwerking en de 
waardering worden 
vastgelegd in een 
standaardrapport IVO-P. 
(Deel-)rapporten 
Specialistisch onderzoek 
worden – indien opgesteld 
– hier integraal, al dan niet 
in een los te raadplegen 
bijlage, in opgenomen. 
Het standaardrapport IVO-
P omvat ook de evaluatie 
van de resultaten van al 
het onderzoek voorafgaand 
aan het IVO-P en moet een 
antwoord geven op de 
vraagstelling in het PvE. 

KNA 
Archeoloog Ma 
 

 

3.4 Opstellen  
selectieadvies 

Er wordt een selectieadvies 
opgesteld in 
overeenstemming met de 
waardering, het heersend 
archeologiebeleid en de 
selectiecriteria. 

KNA 
Archeoloog Ma 

 

 CONTROLE De processtappen 3.1 t/m 
3.4 worden gecontroleerd 
door de Senior KNA 
Archeoloog.  
Indien akkoord legt de 
Senior KNA Archeoloog dit 
vast en kan verder worden 
gegaan met processtap 
3.5. 
Indien niet akkoord 
worden de processtappen 
3.1 t/m 3.4 verbeterd 
zodanig dat de Senior KNA 
Archeoloog wel akkoord 
gaat. 

Senior KNA 
Archeoloog 
 

 

3.5 Opleveren 
standaardrappor
t IVO-P met het 
selectieadvies  

Zodra gereed doch uiterlijk 
binnen twee jaar na 
beëindiging van de 
veldwerkzaamheden wordt 
het standaardrapport met 
het selectieadvies 
opgeleverd aan de 
opdrachtgever en, in 
afschrift, ter goedkeuring 
voorgelegd aan Bevoegd 
gezag. De (deel)rapporten 
specialistisch onderzoek 
zijn hier integraal, al dan 
niet in een los te 
raadplegen bijlage, in 
opgenomen. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

3.6 Aanleveren Binnen twee maanden na Geen kritische nvt 
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standaardrappor
t - afmelden 
onderzoek in 
Archis  

afronding van het 
standaardrapport met het 
selectieadvies doch 
uiterlijk binnen twee jaar 
na beëindiging van de 
veldwerkzaamheden wordt 
deze aangeleverd bij 
Archis. De (deel)rapporten 
specialistisch onderzoek 
zijn hier integraal, al dan 
niet in een los te 
raadplegen bijlage, 
opgenomen. Tevens wordt 
het onderzoek afgemeld in 
Archis. 

stap 

 CONTROLE Processtappen 3.5 en 3.6 
wordt gecontroleerd door 
de Senior KNA Archeoloog.  
Indien akkoord legt hij/zij 
dit vast, wordt het 
deelproces beëindigd en 
kan verder gegaan worden 
met het volgende 
deelproces. 
Indien niet akkoord 
moeten processtappen 3.5 
en 3.6 verbeterd worden, 
zodanig dat de Senior KNA 
Archeoloog wel akkoord 
gaat. 

Senior KNA 
Archeoloog 

 

 
Deelproces 4: Deponeren IVO-P 
no activiteit procedure/beschrijving actor Zelfanalyse/Even

tuele 
verwijzingen  

#4.1 Metadateren Het samenstellen van de 
benodigde metadata om 
zinvolle archivering 
mogelijk te maken. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

4.2 Aanleveren van 
analoge 
projectdocument
atie  

De analoge 
projectdocumentatie wordt 
binnen twee jaar na 
afronding van het veldwerk 
conform de eisen van de 
depothouder /eigenaar bij 
het aangewezen depot 
aangeleverd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

4.3 Aanleveren van 
vondsten en 
monsters  

Vondsten en monsters 
worden binnen twee jaar 
na afronding van het 
veldwerk conform de eisen 
van de depothouder / 
eigenaar bij het 
aangewezen depot 
aangeleverd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 
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4.4 Aanleveren 
digitale 
projectdocument
atie  
 

Digitale 
projectdocumentatie wordt 
binnen twee jaar na 
afronding van het veldwerk 
aangeleverd bij de 
depothouder/eigenaar of 
waar mogelijk bij een e-
depot. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

4.5 Ontvangst 
acceptatiebewijz
en 

Ontvangst en registratie 
van ontvangst- en of 
acceptatiebewijzen van 
depothouder/eigenaar. Dit 
zijn de 
overdrachtsverklaring 
vondsten en monsters en 
de overdrachtsverklaring 
projectdocumentatie. Deze 
laatste omvat tevens het 
acceptatiebewijs van het e-
depot voor de digitaal 
aangeleverde 
projectdocumentatie.   
Indien de 
depothouder/eigenaar niet 
akkoord gaat, dient de 
projectdocumentatie 
aangepast te worden. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE De processtappen 4.1 tot 
en met 4.5 worden 
gecontroleerd door de 
Senior KNA Archeoloog.  
Indien akkoord legt hij dit 
vast en kan worden 
verdergegaan met 
processtap 4.6. 
Indien niet akkoord 
moeten processtappen 4.1 
t/m 4.5 verbeterd worden, 
zodanig dat de Senior KNA 
Archeoloog wel akkoord 
gaat. 

Senior KNA 
Archeoloog 

 

  Einde van het proces. 
 

Kritische (controle)stappen KNA protocol IVO-Overig 
(booronderzoek) Landbodems  
In de laatste kolom ‘Zelfanalyse’ geeft de maatwerkactor in spé met een JA aan of hij/zij 
voldoende kennis heeft op basis van opgedane werkervaring om deze kritische KNA stap 
zelfstandig uit te kunnen voeren.  
 
Deelproces 1: Voorbereiden veldwerk IVO-O 
no activiteit procedure/beschrijving actor Zelfanalyse/eve

ntuele 
verwijzingen 
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1.1 Controle 
aanwezigheid 
en 
volledigheid 
informatie 

De ter beschikking 
gestelde informatie, wordt 
gecontroleerd op 
aanwezigheid. Tenminste 
aanwezig moeten zijn de 
gespecificeerde 
verwachting en – indien 
opgesteld – het PvE, het 
standaardrapport 
Bureauonderzoek, (al dan 
niet geïntegreerd). 
Indien er reeds een of 
meer ander IVO’s aan de 
Opgraving vooraf is 
gegaan, dienen ook de 
standaardrapport(en) IVO 
en het selectieadvies(zen) 
IVO bijgevoegd te zijn.  
Indien er informatie 
ontbreekt, wordt de 
opdrachtgever verzocht om 
dit aan te vullen. Indien na 
vier weken de aanvulling 
niet of onvoldoende heeft 
plaatsgevonden, wordt 
vastgelegd welke 
informatie ontbreekt en 
kan verder worden gegaan 
met processtap 1.2. 

KNA Prospector 
Ba  

 
 

1.2 Opstellen Plan 
van Aanpak 
IVO-Overig 

Op basis van het PvE 
(indien opgesteld) en de 
resultaten van eerder 
uitgevoerd onderzoek 
wordt het PvA IVO-O 
opgesteld met daarin de 
opzet van het onderzoek. 
Voorstellen voor PvA 
Specialistisch onderzoeken 
maken – indien vereist in 
het PvE – deel uit van dit 
PvA, doch hoeven daarin 
niet integraal opgenomen 
te worden. 

KNA Prospector 
Ba (indien 
boren) 

 

1.3 Aanmelden 
onderzoek bij 
Archis 

Voor aanvang wordt het 
onderzoek aangemeld in 
Archis. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE De processtappen 1.1 t/m 
1.3 (voor zover van 
toepassing) worden 
gecontroleerd de Senior 
KNA Prospector (indien 
boren).  
Indien akkoord zet hij/zij 
een handtekening/paraaf 
op het PvA IVO-O. Nadat 
de aanmelding bij Archis is 

Senior KNA 
Prospector 
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gedaan, wordt het proces 
vrijgegeven voor 
deelproces 2. 
Indien niet akkoord 
moeten processtappen 1.1 
t/m 1.3 verbeterd worden, 
zodanig dat de Senior KNA 
Prospector wel akkoord 
gaat. 

  Einde van deelproces 1. 
 
Deelproces 2: Uitvoeren veldwerk IVO-O 
no activiteit procedure/beschrijving actor Zelfanalyse/eve

ntuele 
verwijzingen  

2.0 Leidinggeven Het daadwerkelijk leiding 
geven aan het veldwerk. 
De leidinggevende stuurt 
ter plaatse alle bij het 
veldwerk betrokken 
medewerkers zonder 
tussenkomst van anderen 
aan. De leidinggevende 
signaleert ontwikkelingen 
in onderzoeksvragen en –
resultaten en is 
verantwoordelijk voor de 
strategische beslissingen 
op het terrein van 
(wijziging in) de 
vraagstelling, de 
onderzoeksstrategie en 
documentatie alsmede 
voor het signaleren en 
doorvertalen van 
(geaccordeerde) 
wijzigingen daarin. 

KNA Prospector 
Ma 

 

2.1 Uitvoeren 
veldwerk IVO-
Overig 

Uitvoeren van (de 
verschillende onderdelen 
van) het IVO-O. 
 

KNA Prospector 
Ba 

 

 CONTROLE De processtap 2.1 wordt 
gecontroleerd door de 
Senior KNA Prospector. 
Hij/zij beoordeelt of 
voldoende betrouwbare 
gegevens zijn verzameld 
om de waardering te 
kunnen doen conform de 
opdracht.  
Indien akkoord legt de 
Senior KNA Prospector dit 
vast en kan verder worden 
gegaan met processtap 
2.2. 

Senior KNA 
Prospector 
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Indien niet akkoord wordt 
processtap 2.1 verbeterd 
zodanig dat de Senior KNA 
Prospector wel akkoord 
gaat. 

2.2 Melden eerste 
bevindingen 
onderzoek bij 
Archis 

Uiterlijk twee weken na 
beëindiging van de 
veldwerkzaamheden 
worden de eerste 
bevindingen van het 
onderzoek aan Archis 
gemeld. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE Processtap 2.2 wordt 
gecontroleerd door de KNA 
Prospector Ma. 
Indien akkoord (de eerste 
bevindingen bij Archis zijn 
gemeld) wordt het proces 
vrijgegeven voor 
deelproces 3: de 
uitwerking van het 
onderzoek. 
Indien niet akkoord moet 
processtap 2.2 alsnog 
worden uitgevoerd, 
zodanig dat KNA 
Prospector Ma wel akkoord 
gaat. 

KNA Prospector 
Ma 

 

  Einde van deelproces 2. 
 
 
Deelproces 3: Uitwerken veldwerk IVO-O 
no activiteit procedure/beschrijving actor Zelfanalyse/Eve

ntuele 
verwijzingen 

3.1 Uitwerken 
vondsten en 
(boor)monster
s 

De vondsten en 
(boor)monsters worden 
beoordeeld op geschiktheid 
voor analyse, geanalyseerd 
en gedocumenteerd.  

KNA Prospector 
 Ma 

 

3.2 Analyseren 
resultaten 
IVO-Overig 

Alle gegevens, verzameld 
tijdens het IVO-O, worden 
geanalyseerd om tot een 
waardering van het 
onderzoeksterrein te 
kunnen komen dan wel om 
vast te kunnen stellen dat 
er onvoldoende gegevens 
voor een waardering zijn. 

KNA Prospector 
Ma 

 

3.3 Opstellen 
standaardrapp
ort IVO-Overig 
en waardering 

De resultaten van de 
uitwerking en de 
waardering worden 
vastgelegd in een 
standaardrapport IVO-O. 
(Deel-)rapporten 
Specialistisch onderzoek 

KNA Prospector 
Ma 
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worden – indien opgesteld 
– hier integraal, al dan niet 
in een los te raadplegen 
bijlage, in opgenomen. 
Het standaardrapport IVO-
O omvat ook de evaluatie 
van de resultaten van al 
het onderzoek voorafgaand 
aan het IVO-O.  

3.4 Opstellen  
selectieadvies 

Er wordt een selectieadvies 
opgesteld in 
overeenstemming met de 
waardering, het heersend 
archeologiebeleid en de 
vigerende selectiecriteria. 

KNA Prospector 
Ma 

 

 CONTROLE De processtappen 3.1 t/m 
3.4 worden gecontroleerd 
door de Senior KNA 
Prospector.  
Indien akkoord legt de 
Senior KNA Prospector dit 
vast en kan verder worden 
gegaan met processtap 
3.5. 
Indien niet akkoord 
moeten processtappen 3.1 
t/m 3.4 verbeterd worden 
zodanig dat de Senior KNA 
Prospector wel akkoord 
gaat. 

Senior KNA 
Prospector 

 

3.5 Opleveren 
standaardrappor
t IVO-O met het 
selectieadvies 

Zodra gereed doch uiterlijk 
binnen twee jaar na 
beëindiging van de 
veldwerkzaamheden wordt 
het standaardrapport met 
het selectieadvies 
opgeleverd aan de 
opdrachtgever en, in 
afschrift, ter goedkeuring 
voorgelegd aan Bevoegd 
gezag. De (deel)rapporten 
specialistisch onderzoek 
zijn hier integraal, al dan 
niet in een los te 
raadplegen bijlage, in 
opgenomen. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

3.6 Aanleveren 
standaardrappor
t - afmelden 
onderzoek in 
Archis  

Binnen twee maanden na 
afronding van het 
standaardrapport met het 
selectieadvies doch 
uiterlijk binnen twee jaar 
na beëindiging van de 
veldwerkzaamheden wordt 
deze aangeleverd bij 
Archis. De (deel)rapporten 
specialistisch onderzoek 

Geen kritische 
stap 

nvt 
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zijn hier integraal, al dan 
niet in een los te 
raadplegen bijlage, in 
opgenomen. Tevens wordt 
het onderzoek afgemeld in 
Archis. 

 CONTROLE Processtappen 3.5 en 3.6 
worden gecontroleerd door 
de Senior KNA Prospector.  
Indien akkoord legt hij/zij 
dit vast, wordt het 
deelproces beëindigd en 
kan verder gegaan worden 
met het volgende 
deelproces. 
Indien niet akkoord 
moeten processtappen 3.5 
en 3.6 verbeterd worden, 
zodanig dat de Senior KNA 
Prospector wel akkoord 
gaat. 

Senior KNA 
Prospector  
 

 

  Einde van deelproces 3. 
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Deelproces 4: Deponeren IVO-O 
no activiteit procedure/beschrijving actor Zelfanalyse/ 

Eventuele 
verwijzingen 

4.1 Metadateren Het samenstellen van de 
benodigde metadata om 
zinvolle archivering mogelijk 
te maken. 

Geen 
kritische stap 

nvt 

4.2 Aanleveren van 
analoge 
projectdocument
atie  

De analoge 
projectdocumentatie wordt 
binnen twee jaar na 
afronding van het veldwerk 
conform de eisen van de 
depothouder /eigenaar bij 
het aangewezen depot 
aangeleverd. 

Geen 
kritische stap 

nvt 

4.3 Aanleveren van 
vondsten en 
monsters  

Vondsten en monsters 
alsmede boorstaten worden 
binnen twee jaar na 
afronding van het veldwerk 
conform de eisen van de 
depothouder / eigenaar bij 
het aangewezen depot 
aangeleverd. 

Geen 
kritische stap 

nvt 

4.4 Aanleveren 
digitale 
projectdocument
atie  
 

Digitale projectdocumentatie 
wordt binnen twee jaar na 
afronding van het veldwerk 
aangeleverd bij de 
depothouder/eigenaar of 
waar mogelijk bij een e-
depot. 

Geen 
kritische stap 

nvt 

4.5 Ontvangst 
acceptatiebewijz
en 

Ontvangst en registratie van 
ontvangst- en of 
acceptatiebewijzen van 
depothouder/eigenaar. Dit 
zijn de 
overdrachtsverklaring 
vondsten en monsters en de 
overdrachtsverklaring 
projectdocumentatie. Deze 
laatste omvat tevens het 
acceptatiebewijs van het e-
depot voor de digitaal 
aangeleverde 
projectdocumentatie.   
Indien de 
depothouder/eigenaar niet 
akkoord gaat, dient de 
projectdocumentatie 
aangepast te worden. 

Geen 
kritische stap 

nvt 

 CONTROLE De processtappen 4.1 tot en 
met 4.5 worden 
gecontroleerd door de 
Senior KNA Prospector.  
Indien akkoord legt hij dit 

Senior KNA 
Prospector 
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vast en kan worden 
verdergegaan met 
processtap 4.6. 
Indien niet akkoord moeten 
processtappen 4.1 t/m 4.5 
verbeterd worden, zodanig 
dat de Senior KNA 
Prospector wel akkoord 
gaat. 

  Einde van het proces. 
 
 
 
Kritische (controle)stappen KNA protocol Opgraven Landbodems  
In de laatste kolom ‘Zelfanalyse’ geeft de maatwerkactor in spé met een JA aan of hij/zij 
voldoende kennis heeft op basis van opgedane werkervaring om deze kritische KNA stap 
zelfstandig uit te kunnen voeren.  
 
Deelproces 1: Voorbereiden van het veldwerk 
no activiteit procedure/beschrijving actor Zelfanalyse/ 

Eventuele 
verwijzingen 

1.1 Controle 
aanwezigheid 
en 
volledigheid 
informatie 

De ter beschikking gestelde 
informatie, wordt gecontroleerd 
op aanwezigheid. Ten minste 
aanwezig moeten zijn het PvE, 
het standaardrapport 
Bureauonderzoek  (al dan niet 
geïntegreerd) en de 
gespecificeerde verwachting 
Bureauonderzoek. Tevens moet 
aanwezig zijn het 
standaardrapport IVO inclusief 
het selectieadvies IVO (indien 
IVO is uitgevoerd).  
Indien er informatie ontbreekt, 
wordt de opdrachtgever 
verzocht om dit aan te vullen. 
Indien na vier weken de 
aanvulling niet of onvoldoende 
heeft plaatsgevonden, wordt 
vastgelegd welke informatie 
ontbreekt en kan verder worden 
gegaan met processtap 1.2. 

KNA 
Archeoloog Ba 

 

1.2 Melding bij 
depot 

Het onderzoek wordt gemeld bij 
de depothouder /eigenaar 

Geen kritische 
stap 

nvt 

1.3 Maken Plan 
van Aanpak 
opgraving 

Op basis van het PvE wordt een 
Plan van Aanpak Opgraven 
(PvA)  gemaakt als handleiding 
voor de uitvoering van het 
veldwerk. Voorstellen voor PvA 
Specialistisch onderzoeken 
maken – indien vereist in het 
PvE – deel uit van dit PvA, doch 
hoeven daarin niet integraal 

KNA 
Archeoloog Ba 
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opgenomen te worden. 
1.4 Aanmelden 

onderzoek bij 
Archis 

Voor aanvang van het veldwerk 
wordt het onderzoek aangemeld 
in Archis. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE De processtappen 1.1 t/m 1.4 
worden (voor zover van 
toepassing) gecontroleerd op het 
voldoen aan de eisen uit de 
specificaties door een Senior 
KNA Archeoloog.  
Indien akkoord zet hij/zij een 
handtekening/paraaf op het PvA 
Opgraven en kan verder gegaan 
worden met deelproces 2: het 
uitvoeren van het veldwerk. 
Indien niet akkoord moeten 
processtappen 1.1 t/m 1.4 
verbeterd worden, zodanig dat 
de Senior KNA Archeoloog wel 
akkoord gaat. 

Senior KNA 
Archeoloog 
 

 

  Einde deelproces 1. 
 
Deelproces 2: Uitvoeren van het veldwerk 
no activiteit procedure/beschrijving actor Zelfevaluatie

/Eventuele 
verwijzingen 

2.0 Leidinggeve
n 

Het daadwerkelijk leiding geven 
aan het veldwerk. De 
leidinggevende stuurt ter plaatse 
alle bij het veldwerk betrokken 
medewerkers zonder 
tussenkomst van anderen aan. 
De leidinggevende signaleert 
ontwikkelingen in 
onderzoeksvragen en –
resultaten en is verantwoordelijk 
voor de strategische 
beslissingen op het terrein van 
(wijziging in) de vraagstelling, 
de opgravingsstrategie en 
documentatie alsmede voor het 
signaleren en doorvertalen van 
(geaccordeerde) wijzigingen 
daarin. 

KNA 
Archeoloog Ma 

 

2.1 Aanleg 
meetsysteem 

Aanleg meetsysteem Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE Processtap 2.1 wordt 
gecontroleerd door een KNA 
Archeoloog Ba.  
Indien akkoord legt hij/zij dit 
vast en kan worden 
verdergegaan met processtap 
2.2. 
Indien niet akkoord moet 
processtap 2.1 verbeterd 

KNA 
Archeoloog Ba 
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worden, zodanig dat de KNA 
Archeoloog Ba wel akkoord gaat. 

2.2a Onderzoeke
n 
opgravingsv
lakken 

Er wordt een leesbaar vlak 
aangelegd. 

KNA 
Archeoloog Ba 

 

2.2b Onderzoeken 
opgravingsvla
kken 

Het vlak wordt vastgelegd. Geen kritische 
stap 

nvt 

(Vlak)vondsten en monsters 
worden verzameld en 
vastgelegd. 

nvt nvt 

De NAP-hoogte van het vlak 
wordt gemeten en vastgelegd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

Het vlak wordt op foto 
vastgelegd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE De aanleg van het eerste 
sporenvlak wordt altijd in het 
veld bijgewoond en 
gecontroleerd door de Senior 
KNA Archeoloog. Hierbij ziet 
hij/zij erop toe dat het vlak op 
het juiste niveau is aangelegd.  
Indien akkoord zet hij/zij een 
paraaf in het dagrapport, of op 
de gegeneerde 
opgravingsdocumentatie al naar 
gelang het kwaliteitssysteem 
van de organisatie dat 
voorschrijft en kan verder 
worden gegaan met processtap 
2.3 
Indien niet akkoord moet 
processtap 2.2 verbeterd 
worden, zodanig dat de Senior 
KNA Archeoloog wel akkoord 
gaat. 

Senior KNA 
Archeoloog 

 

2.3 Onderzoeke
n  
sporen 

Sporen worden in het vlak 
aangekrast en geïnterpreteerd. 

KNA 
Archeoloog Ba 

 

Sporen worden 
gedocumenteerd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

Sporen worden op foto 
vastgelegd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

Vondsten en monsters worden 
verzameld en vastgelegd. 

KNA Specialist 
(indien nodig) 

 

Waar nodig wordt de NAP-
hoogte vastgelegd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 
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 CONTROLE De processtappen 2.2 en 2.3 
worden gecontroleerd door een 
KNA Archeoloog Ma. Indien 
akkoord legt hij/zij dit vast en 
kan worden verdergegaan met 
processtap 2.4.  
Indien niet akkoord moeten 
processtappen 2.2 en 2.3 
verbeterd worden, zodanig dat 
de KNA Archeoloog Ma wel 
akkoord gaat. 

KNA 
Archeoloog Ma. 

 

2.4 Onderzoeken 
coupes/ 
doorsnedes  

Sporen worden gecoupeerd. Geen kritische 
stap 

nvt 

Coupes worden 
geïnterpreteerd. 

KNA 
Archeoloog Ba 

 

Coupes worden 
gedocumenteerd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

Vondsten en monsters worden 
verzameld en vastgelegd. 

nvt nvt 

Coupes worden op foto 
vastgelegd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

2.5 Afwerken 
sporen 
 

Alle handelingen met betrekking 
tot de sporen, vondsten en 
monsters in het vlak worden 
afgerond. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE De processtappen 2.4 en 2.5 
worden gecontroleerd door een 
KNA Archeoloog Ma.  
Indien akkoord legt hij/zij dit 
vast en bepaalt de te nemen 
vervolgstap: het aanleggen van 
een volgend vlak (terug naar 
processtap 2.2  of verder gaan 
met processtap 2.6).  
Indien niet akkoord moeten 
processtappen 2.4 en 2.5 
verbeterd worden, zodanig dat 
de KNA Archeoloog Ma wel 
akkoord gaat. 

KNA 
Archeoloog Ma.  
 

 

2.6 Onderzoeken 
profielen 

Profielen worden ingekrast 
en geïnterpreteerd. 

KNA 
Archeoloog Ba 

 

Profielen worden vastgelegd. Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE Processtap 2.6 wordt 
gecontroleerd door een Senior 
KNA Archeoloog. Indien akkoord 
legt hij/zij dit vast en kan 
worden verdergegaan met 
processtap 2.7. 
Indien niet akkoord moet 
processtap 2.6 verbeterd 
worden, zodanig dat de Senior 
KNA Archeoloog wel akkoord 
gaat.  

Senior KNA 
Archeoloog 

 

2.7 Bijhouden en 
controleren 

Alle velddocumentatie moet op 
orde worden 

Geen kritische 
stap 

nvt 
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velddocument
atie 

gebracht/gehouden. 

2.8 Uitvoeren 
verslagleggin
g 

Werkzaamheden en 
interpretaties worden 
bijgehouden in dag- en 
weekrapporten. 

KNA 
Archeoloog Ba 

 

2.9 Uitvoeren 
vondstverwer
king 

Vondsten en monsters worden 
verwerkt en gesorteerd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

Vondsten en monsters worden 
tijdelijk opgeslagen. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE De processtappen 2.3 t/m 2.9 
worden minimaal 1x per week 
gecontroleerd door een Senior 
KNA Archeoloog.  
Indien akkoord legt hij/zij vast 
dat het dagrapport, weekrapport 
en of de gegenereerde 
velddocumentatie voldoen aan 
de kwaliteitseisen van dit 
protocol en van het 
kwaliteitssysteem van de 
organisatie.  
Indien niet akkoord moeten 
processtappen 2.3 t/m 2.9 
worden verbeterd, zodanig dat 
de Senior KNA Archeoloog wel 
akkoord kan gaan. 
Indien in het veld blijkt dat het 
onderzoek niet conform de 
voorgeschreven vraagstelling/ 
strategie kan worden 
uitgevoerd, dient de Senior KNA 
Archeoloog zich in het veld op 
de hoogte te stellen van de 
bevindingen (zie PS04).  

Senior KNA 
Archeoloog 

 

2.10 Melden eerste 
bevindingen 
onderzoek bij 
Archis 

Uiterlijk twee weken na 
beëindiging van het veldwerk 
worden de eerste bevindingen 
van het onderzoek aan Archis 
gemeld. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE Processtap 2.10 wordt 
gecontroleerd door een KNA 
Archeoloog Ba.  
Indien de eerste bevindingen bij 
Archis zijn gemeld, wordt het 
proces vrijgegeven voor 
deelproces 3: de evaluatiefase.  
Indien de eerste bevindingen 
niet, niet volledig of onjuist bij 
Archis zijn gemeld, moet 
processtap 2.10 verbeterd 
worden, zodanig dat de KNA 
Archeoloog Ba wel akkoord gaat. 

KNA 
Archeoloog Ba 

 

  Einde van deelproces 2. 
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Deelproces 3: Evaluatiefase 
no activiteit procedure/beschrijving Actor Zelfanalyse/ 

Eventuele 
verwijzingen 

3.1 Uitvoeren  
evaluatie 

Vondsten en monsters 
worden gewaardeerd en 
beoordeeld op geschiktheid 
voor analyse. 

KNA 
Archeoloog 
Ma 

 

Opstellen uitwerkingsplan, 
toetsing aan het PvE. 
De verslaglegging van de 
waardering, geschiktheid 
voor analyse, het 
uitwerkingsplan en de 
toetsing aan het PvE vormen 
het evaluatierapport. 

KNA 
Archeoloog 
Ma 

3.2 Uitvoeren  
selectie 

Vondsten en monsters 
worden geselecteerd voor 
uitwerking. Aangegeven 
wordt welk materiaal 
geconserveerd moet worden. 
De bevindingen worden 
vastgelegd in een 
selectierapport. In het 
selectierapport wordt tevens 
een voorstel gedaan voor te 
verwijderen vondsten en 
monsters.  

KNA 
Archeoloog 
Ma, 

 

3.3 Voorleggen 
selectierapport  

Het selectierapport wordt 
opgeleverd aan 
opdrachtgever en, in 
afschrift, ter goedkeuring 
voorgelegd aan de 
depothouder /eigenaar en 
Bevoegd gezag*). 

Geen 
kritische stap 

nvt 

3.4 Opslaan niet 
voor uitwerking 
in aanmerking 
komend 
materiaal  

Onderzoekswaardig 
materiaal dat buiten de 
uitwerking valt, kan tijdelijk 
worden opgeslagen om 
eventueel later uit te werken 
(zoals vastgelegd in 
selectierapport). De selectie 
valt onder de 
verantwoordelijkheid van de 
betreffende overheid. 

nvt nvt 

 CONTROLE Processtappen 3.1 t/m 3.4 
worden gecontroleerd door 
een Senior KNA Archeoloog.  
Indien akkoord legt hij/zij dit 
vast, waarna het proces 
wordt vrijgegeven voor 
deelproces 4: de analyse en 
rapportage 
opgravingsgegevens. 
Indien niet akkoord moeten 
processtappen 3.1 t/m 3.4 

Senior KNA 
Archeoloog 
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verbeterd worden, zodanig 
dat de Senior KNA 
Archeoloog wel akkoord 
gaat. 

  Einde van deelproces 3. 
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Deelproces 4: Analyse en rapportage 
no activiteit procedure/beschrijving actor Zelfevaluatie

/Eventuele 
verwijzingen 

4.1 Uitwerken 
sporen, 
structuren en 
profielen 

De sporen, structuren en profielen 
worden beschreven en 
geanalyseerd. 

KNA 
Archeoloog 
Ma 

 

4.2a Uitwerken 
vondsten en 
monsters 

De geselecteerde vondsten en 
monsters worden beschreven en 
geanalyseerd.  
 

KNA 
Archeoloog 
Ma 
 

 

4.2b Waar 
voorgeschrev
en 
conserveren 
van vondsten 
en monsters 

De geselecteerde vondsten en 
monsters wordt geconserveerd.  
 

KNA 
Archeoloog 
Ma 
 

 

4.3 Opstellen 
standaardrap
port opgraven 

De resultaten van de uitwerking 
worden vastgelegd in een 
standaardrapport opgraven. 
Specialistisch (deel)rapporten  - 
indien opgesteld - worden hier 
integraal, al dan niet in een los te 
raadplegen bijlage, in opgenomen. 

KNA 
Archeoloog 
Ma 

 

 CONTROLE De processtappen 4.1 tot en met 
4.3 worden gecontroleerd door een 
Senior KNA Archeoloog.  
Indien akkoord wordt dit vastgelegd 
en kan worden verdergegaan met 
processtap 4.4. 
Indien niet akkoord moeten 
processtappen 4.1 t/m 4.3 
verbeterd worden, zodanig dat de 
Senior KNA Archeoloog wel akkoord 
gaat. 

Senior 
KNA 
Archeoloog 

 

4.4 Opleveren 
standaardrappo
rt  

Zodra gereed doch uiterlijk binnen 
twee jaar na beëindiging van de 
veldwerkzaamheden wordt het 
standaardrapport opgeleverd aan de 
opdrachtgever en, in afschrift, ter 
goedkeuring voorgelegd aan 
Bevoegd gezag. De (deel)rapporten 
specialistisch onderzoek zijn hier 
integraal, al dan niet in een los te 
raadplegen bijlage, in opgenomen. 

Geen 
kritische 
stap 

nvt 

4.5 Aanleveren 
standaardrappo
rt - afmelden 
onderzoek in 
Archis  

Binnen twee maanden na afronding 
van het standaardrapport doch 
uiterlijk binnen twee jaar na 
beëindiging van de 
veldwerkzaamheden wordt deze 
aangeleverd bij Archis. De 
(deel)rapporten specialistisch 
onderzoek zijn hier integraal, al dan 
niet in een los te raadplegen bijlage, 

Geen 
kritische 
stap 

nvt 
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in opgenomen. Tevens wordt het 
onderzoek afgemeld in Archis. 

 CONTROLE Processtappen 4.4 en 4.5 wordt 
gecontroleerd door de Senior KNA 
Archeoloog.  
Indien akkoord legt hij dit vast en 
wordt het deelproces is beëindigd 
en kan verder gegaan worden met 
het volgende deelproces. 
Indien niet akkoord moeten 
processtappen 4.4 en p 4.5 
verbeterd worden, zodanig dat de 
Senior KNA Archeoloog wel akkoord 
gaat. 

Senior 
KNA 
Archeoloog
. 

 

  Einde van het deelproces 4. 
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Deelproces 5: Deponeren  
no activiteit procedure/beschrijving actor Zelfanalyse/Ev

entuele 
Verwijzingen 

5.1 Metadateren Het samenstellen van de 
benodigde metadata om 
zinvolle archivering mogelijk 
te maken. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

5.2 Aanleveren van 
analoge 
projectdocumen
tatie  

De analoge 
projectdocumentatie wordt 
binnen twee jaar na 
afronding van het veldwerk 
conform de eisen van de 
depothouder /eigenaar bij 
het aangewezen depot 
aangeleverd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

5.3 Aanleveren van 
vondsten en 
monsters  

Vondsten en monsters 
worden binnen twee jaar na 
afronding van het veldwerk 
conform de eisen van de 
depothouder / eigenaar bij 
het aangewezen depot 
aangeleverd. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

5.4 Aanleveren 
digitale 
projectdocumen
tatie  
 

Digitale projectdocumentatie 
wordt binnen twee jaar na 
afronding van het veldwerk 
aangeleverd bij de 
depothouder/eigenaar of 
waar mogelijk bij een e-
depot. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

5.5 Ontvangst 
acceptatiebe
wijzen 

Ontvangst en registratie van 
ontvangst- en of 
acceptatiebewijzen van 
depothouder/eigenaar. Dit 
zijn de overdrachtsverklaring 
vondsten en monsters en de 
overdrachtsverklaring 
projectdocumentatie. Deze 
laatste omvat tevens het 
acceptatiebewijs van het e-
depot voor de digitaal 
aangeleverde 
projectdocumentatie.   
Indien de 
depothouder/eigenaar niet 
akkoord gaat, dient de 
projectdocumentatie 
aangepast te worden. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 CONTROLE De processtappen 5.1 tot en 
met 5.5 worden 
gecontroleerd door de Senior 
KNA Archeoloog.  
Indien akkoord legt hij dit 
vast en kan worden 
verdergegaan met 

de Senior KNA 
Archeoloog 
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processtap 5.6. 
Indien niet akkoord moeten 
processtappen 5.1 t/m 5.5 
verbeterd worden, zodanig 
dat de Senior KNA 
Archeoloog wel akkoord 
gaat. 

5.6 Verwijderen 
gedeselecteerd
e vondsten en 
monsters 

Gedeselecteerde vondsten en 
monsters worden verwijderd 
conform opgave 
depothouder/eigenaar. 

Geen kritische 
stap 

nvt 

 
 
 


