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Schema 1 Het PvA in de vorm van een schema op hoofdlijnen  

Proces 
Fase 1  

Overeenstemming over de 
basisafspraken incl. OCW  

Fase 2  

Certificeerbaar maken van de KNA 
Wb, Lb en de BRL  

Fase 3  

Start met overgangstermijn 
certificering  

Fase 4  

Start accreditatie  

 

Product 
1. Certificeerbare KNA 
Waterbodems  

 

2. Certificeerbare KNA 
Landbodems 

 

3.Beoordelingsrichtlijn (BRL) 

 

4. Handreiking Opdrachtgever en 
bevoegde overheid  

  

Planning 
1 januari 2016  

In werking treden Erfgoedwet 
en start certificering 

 

1 januari 2017 certificering 
verplicht en start accreditatie 

 

1 januari 2019 Accreditatie CI's 
verplicht  
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Schema 2 Fasering, activiteiten en planning 



Inleiding  

Aanleiding 

• De minister heeft in haar brief aangekondigd een systeem van verplichte 
certificering in te voeren 

• Op verzoek van OCW heeft het CCvD besloten de uitwerking van dat systeem zelf 
ter hand te nemen  

 

Doel 

• Het doel is het operationaliseren van het systeem van certificatie in de 
archeologie, voor zowel werkzaamheden in de AMZ waar dat wettelijk verplicht is, 
als voor werkzaamheden waar die vrijwillig zijn  
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Inleiding  

 

Doel van dit PvA  

• Het doel van dit PvA is het leggen van een basis en bieden van kaders voor de 
uitvoering en uitwerking voor het proces, de producten, de planning en de 
communicatie 

• Dit PvA is beperkt tot het beschrijven van het proces om te komen tot een 
kwaliteitssysteem op basis van certificering 

• De inhoudelijke keuzes volgen tijdens de uitwerking (input 
voorbereidingscommissies gevolgd door de aanpassingen in de KNA’s en BRL)  

• Op 2 juni 2014 heeft het CCvD Archeologie ingestemd met dit PvA  

• Over dit PvA heeft op 27 juni 2014 afstemming plaatsgevonden met OCW 
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Inleiding  

 

Uitgangspunten van OCW 

• Onder ‘opgraven’ wordt ook conserveren, documenteren en rapporteren 
begrepen 

• De certificering geldt voor Landbodems en voor Waterbodems 

• Niet inbegrepen in de verplichte certificering zijn (vooralsnog) andere in 
de KNA opgenomen werkzaamheden zoals : PvE, Bureauonderzoek en 
depotbeheer 

• Het toezicht zal worden uitgevoerd door certificerende instellingen (dmv 
periodieke audits) 

• Hoofdlijn in de Erfgoedwet, uitwerking van het systeem in de AMvB van de 
nieuwe Erfgoedwet 
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Inleiding  

Randvoorwaarden van OCW  

• Op 1 januari 2016 treedt de Erfgoedwet in werking en zal ook 
het certificeringsysteem gereed moeten zijn 

• Het kwaliteitssysteem met certificering valt onder accreditatie 

 

 

Uitgangspunten van OCW en het CCvD voor het proces  

• Voor de uitwerking willen OCW en het CCvD samen optrekken  
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Uitgangspunten van het CCvD 

• Geen verlaging van het bestaande kwaliteitsniveau 

• De norm(en) blijven de gehele keten omvatten (ook als voor 
delen daarvan de certificatie niet wettelijk verplicht wordt) 

• Certificering op basis van de niet publiek verplichte 
onderdelen is daarmee mogelijk 

• De normen moet beter toetsbaar/objectiever worden 
gemaakt 

• Het kwaliteitssysteem met certificering is betaalbaar 
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Uitgangspunten van het CCvD 

• Bedrijven, eenmansbedrijven en organisaties kunnen zich 
laten certificeren  

• Gecertificeerde bedrijven, eenmansbedrijven en organisaties 
moeten kennis (protocolgebonden) duurzaam in huis hebben. 
Een certificaat zonder ‘kennis in huis’ is dus niet mogelijk 

• ZZP-ers (lees: zelfstandig werkende archeologen en 
specialisten die door middel van detachering/inhuur actief 
zijn) hoeven zich niet te laten certificeren, maar kunnen zich 
laten registreren. Hiermee is hun KNA status zichtbaar voor de 
markt.   
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Communicatie & Draagvlak 
1 september 2014 en 1 januari 2019  

 
Aan goede en regelmatige communicatie richting het werkveld wordt door OCW en het CCvD heel 
veel waarde gehecht. Deze is gericht op Informatie, Betrokkenheid, Draagvlak en Implementatie 
 
Draagvlak genereren 
• Deelname in voorbereidingscommissies 
• Ter kritiek leggen van alle ontwerpteksten  
• Deelname aan de velddag 

 
Implementatie faciliteren 
• Gemeenten actief informeren (Handreiking) 
• Opdrachtgevers actief informeren (Handreiking) 
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Communicatie & Draagvlak 
1 september 2014 en 1 januari 2019  

 
Aan goede en regelmatige communicatie richting het werkveld wordt door OCW en het CCvD heel 
veel waarde gehecht. Deze is gericht op Informatie, Betrokkenheid en Draagvlak en zal 
plaatsvinden in nauwe afstemming met OCW 
 
Informatie geven 
• Periodieke nieuwsberichten verspreiden (email nieuwskrant, Archeo@SIKB, Archweb, SIKB 

website, …)  
• Organiseren van een velddag (februari 2015)  
 
Betrokkenheid/participatie bewerkstelligen 
• Door alle vertegenwoordigers te vragen hun achterban actief te informeren  
• Door het samenstellen van de voorbereidingscommissies in fase 1 en KNA/BRL 

begeleidingscommissies in fase 2 (via bestaande gremia maar ook deskundigen welkom zoals 
specialisten via het BAP) 

• Deelname aan de velddag  
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Voorbereidingscommissies/samens
telling  

 

Er zijn een aantal aan het kwaliteitssysteem gerelateerde onderwerpen die extra 
aandacht behoeven. Daarvoor is het verstandig zg voorbereidingscommissies in het 
leven te roepen  

 
• De commissies worden samengesteld vanuit de bestaande gremia en op basis van een 

openbare oproep om deel te nemen (een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit het 
werkveld) 

• Leden van de voorbereidingscommissies werken in principe met last en ruggespraak 
(belangenvertegenwoordiging) 

• Op verzoek en bij uitzondering is ‘ongebonden’ vertegenwoordiging ook mogelijk  
• Voorbereidingscommissies bestaan uit een mix van de verschillende belanghebbenden uit 

het archeologisch werkveld 
• De voorbereidingscommissies zijn in fase 1 (notities als input voor de uitwerking KNA en BRL) 

en waar mogelijk ook in fase 2 (uitwerking KNA en BRL) actief betrokken (t.b.v. gewenste 
overlap en synergie) 

• De werkzaamheden gaan uit van de bestaande KNA Lb en KNA Wb 
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voorbereidingscommissies/werkwijze en 
planning  

Fase 1: 02-06-2014 tot 08-12-2014   
 

We gaan uit van de volgende werkwijze van de voorbereidingscommissies in fase 1  

 
• De werkzaamheden gaan uit van de bestaande KNA Lb en KNA Wb 
• Per voorbereidingscommissie wordt een dossier (leesmap) samengesteld 
• Elke voorbereidingscommissie wordt bijgestaan door een secretaris/schrijver (schrijver 

notitie) 
• Het eindproduct van fase 1 is per voorbereidingscommissie een notitie als input voor de 

uitvoering van fase 2 
• De voorbereidingscommissie start op 1 september 2014 en voltooit haar werk (notitie input 

fase 2) op 24 november 2014  
• De notities van de voorbereidingscommissies I t/m III worden op 8 december 2014 

besproken in het CCvD Archeologie 
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Voorbereidingscommissies/thema’s  

De volgende onderwerpen en vragen voor de voorbereidingscommissies (Vc I t/m Vc III) 
zijn in fase 1 aan de orde: 
  
Vc I KNA Eisen aan actoren in de KNA Lb en Wb (bijlage II) en registratie van KNA 

actoren Lb en Wb 
• Zijn er met het oog op de certificering wijzigingen in KNA bijlage II (eisen aan actoren) wenselijk zo ja welke 

en waarom? 
• Hoe kan de registratie van ZZP-ers het beste plaatsvinden (KNA status)? 

 
Vc II BRL Reikwijdte certificering en kosten van de certificering  
• Motiveer welke onderdelen van de KNA gaan onder de certificering cq worden onder certificaat uitgevoerd 

en welke niet? Denk aan de KNA Deelprocessen, processtappen, specificaties en de relevante KNA 
Leidraden 

• I.r.t. bovenstaande wat zijn de kosten van het certificaat per protocol Wb en Lb mogelijk uitwerken in 
varianten/keuzes afhankelijk van de voorgestelde reikwijdte 

• Betrek met het oog op de kosten ook de samenstelling van het auditteam van de certificerende instelling 
(bijv wel/geen archeoloog/WO/HBO….)  
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Voorbereidingscommissies/thema’s  

De volgende onderwerpen en vragen voor de voorbereidingscommissies (Vc I t/m Vc III) 
zijn in fase 1 aan de orde: 
  
Aandachtspunten voorbereidingscommissies I en II: 
• KNA/BRL: aandacht voor actor Leidinggevende in de KNA en BAmz: behouden of schrappen? 
• BRL: in de BRL ook opnemen de aantoonbaarheid van het periodespecialisme? 

 
Vc III KNA Digitalisering/digitaal werken 
• Meer dan vroeger zijn digitale werkprocessen uitgangspunt in beide KNA’s en de BRL. Is dat op de juiste wijze 
beschreven? Houd hierbij ook rekening met het OLO/Omgevingsloket en OS17 Pakbon.  
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Product 1: actualiseren van de BRL 4000 

Doel 
•  Een nieuwe versie van de BRL 4000 (versie 4.0) 
 
Uitgangspunten 
• Systeem is tenminste even zorgvuldig als het huidige systeem om je vergunning te krijgen 
• De basis is de bestaande versie van de BRL 4000 (vastgesteld door het CCvD op 08-09-2009) 
• Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies  
• Deze is geënt op de nieuwe versies van de KNA Lb en Wb en omvat alle protocollen 
• Kwaliteit (in termen van het duurzaam beschikbaar hebben van kennis) dient de organisatie in huis te 

hebben  
• De BRL uitbreiden met concrete eisen aan de instelling voor het tijdelijk opslaan, conserveren van 

vondsten en monsters (ruimte en logistiek zoveel mogelijk cf bestaande vergunningverlening)  
• De BRL uitbreiden met een KNA borgingsplan (zoveel mogelijk cf bestaande vergunningverlening) 
• PM interne en/of externe registratie van actoren 
 
Randvoorwaarden 
• Op 1 januari 2016 ligt er een nieuwe versie van de BRL 4000 
• Het kwaliteitssysteem met certificering is betaalbaar 
• Het kwaliteitssysteem met certificering valt onder accreditatie (na een overgangstermijn) 
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Product 2: actualiseren van de  
KNA Waterbodems 

Doel 

•  Een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Waterbodems (versie 4.0) 

 

Uitgangspunten 

• De basis is de eind 2014 vigerende versie van de KNA Wb (deze doorloopt in 2014 een 
inhoudelijke wijziging, dit product volgt daar direct aansluitend op)  

• De inhoud van de KNA Wb moet gescreend worden op certificeerbaarheid  

• Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies  
• Waar mogelijk op elkaar laten aansluiten van KNA Lb en Wb (muv in te zetten 

methoden en specifieke werk- opleidingservaring actoren ivm duikend onderzoek)  

 

Randvoorwaarden 

• Op 1 januari 2016 ligt er een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Wb (versie 4.0) 
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Product 3: actualiseren van de  
KNA Landbodems 

Doel 
•  Een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Landbodems (versie 4.0) 
 
Uitgangspunten 
• De basis is de vigerende versie van de KNA Lb (versie 3.3)  
• De inhoud van de KNA Lb moet gescreend worden op certificeerbaarheid  

• Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies  
• Waar mogelijk op elkaar laten aansluiten van KNA Lb en Wb (muv in te zetten 

methoden en specifieke werk- opleidingservaring actoren ivm duikend 
onderzoek)  

 
Randvoorwaarden 
• Op 1 januari 2016 ligt er een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Lb 

(versie 4.0) 
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Product 4: Handreikingen 
opdrachtgever en bevoegde overheid 

 
Doel 
• Opdrachtgever en bevoegde overheid voorzien van handreikingen ter 

ondersteuning van hun taak/rol 
 
Inhoud 
• Weergave wettelijke bevoegdheden en verplichtingen + operationalisering 

daarvan  
• Handreiking opdrachtgever verbindt archeologie en aanbestedingsytematiek 
 
 
Randvoorwaarden 
• Handreiking bevoegde overheid gereed bij start implementatie Erfgoedwet.  
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Planning per fase  

 
Fase 1 Basisafspraken, formuleren uitgangspunten 02-06-2014 tot 01-01-2015 
• 02-06-2014 tot 01-09-2014 start samenstellen voorbereidingscommissies  
• 01-09-2014 tot 24-11-2014 Opstellen 3 notities met aanbevelingen aan het CCvD voor fase 2 door 

voorbereidingscommissies  
• 08-12-2014 CCvD stelt notities met uitgangspunten vast 
 
Fase 2 09-12-2014 tot 01-01-2016   
• 09-12-2014 tot 01-01-2015 samenstellen KNA en BRL begeleidingscommissie (3 cies) 
• 02 2015 Veldraadpleging  
• 01-01-2015 tot 01-09-2015 Aanpassen KNA Wb en Lb (versie 4.0) en BRL 
• 09 2015 ontwerpdocumenten KNA Lb en Wb versie 4.0 en BRL 4000 ter vaststelling naar het CCvD  
• 09 2015 ontwerpdocumenten ter acceptatie in Erfgoedwet naar OCW  
• 10 2015 tot 11 2015 Ontwerpdocumenten ter kritiek  
• 12 2015 KNA Lb en KNA Wb versie 4.0 en BRL ter vaststelling CCvD 
• 01-01-2016 Certificering op basis van de KNA 4.0 en BRL 4000 in Erfgoedwet  
 
  

 
 

 

20 



Planning per fase  

 
Fase 3 Start certificering 01-01-2016 tot 31-12-2016 
• 01-01-2016 In werking treden van de Erfgoedwet  
• 01-01-2016 In gebruik nemen van de KNA Landbodems, de KNA Waterbodems en BRL 4000  
• 01-01-2016 tot 31-12-2016 overgangsjaar van opgravingsvergunning naar certificaat (voor wettelijk 

verplichte protocollen) incl monitoren 
• 31-12-2016 intrekken opgravingsvergunning  
 
Fase 4 Start Accreditatie 01-01-2017 tot 01-01-2019 (hoofdlijnen)   
• 01 2017 indienen KNA en BRL bij de Raad voor Accreditatie (RvA) 
• 06 2017 diploma CI’s  
• 12 2017 Erkenning OCW 
• 01 2018 Aanpassen KNA en BRL  
• 01 2019 In werking treden KNA Lb en KNA Wb versie 4.1 en aangepaste BRL  
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Proces 
Maken van basisafspraken/samenstelling 

voorbereidingscommissies  

Besluitvorming CCvD  

Uitwerking BRL, KNA Wb en KNA Lb  

Besluitvorming CCvD (ontwerpteksten) 

Ter kritiek leggen BRL en KNA Wb en Lb  

Bespreken ingekomen reacties  

Acceptatie OCW van BRL en KNA 

Opstellen definitieve versie KNA en BRL 

In gebruik nemen en start certificering 

Evalueren/besluitvorming 

Indienen RvA 

Bijstellen/besluitvorming 

Acceptatie OCW 

Accreditatie CI 

Product  
Diverse voorstellen/PvA  

Diverse notities W committees/PvA 

Ontwerpwijzigingen KNA Wb en Lb en BRL 

Reactietabel 

Certificeerbare KNA en BRL 

Nieuwe versie KNA & BRL 

Planning 
juni/september 2014 

September-december 2014 

januari 2015/september 2015 

september - oktober 2015 

November - december 2015 

1 januari 2016 

Januari 2017/januari 2019 
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Schema 3 

Proces, product 

en planning op 

hoofdlijnen  



Beslispunten CCvD 2 juni 2014 

Dit PvA in de vorm van sheets is op 2 juni 2014 voorgelegd aan het CCvD Archeologie 

Het CCvD Archeologie heeft met dit PvA ingestemd.  Ten aanzien van dit PvA heeft op 27 juni 2014 overleg  

plaatsgevonden met OCW. Op basis van dit overleg zijn (kleine) aanpassingen doorgevoerd in sheets 11, 16 en 
19.  

 

Het CCvD heeft ingestemd met het volgende: 

 

1. Fasering en planning met een officiële start in september 2014 en een officiële beëindiging op 1 januari 
2019 

- Dit PvA heeft een afwijkende planning van de planning die OCW hanteert (2 jaar extra voor accreditatie) 

 

2. Dit PvA en in het bijzonder met de volgende punten: 

- Instellen van de voorbereidingscommissies cf het voorstel (sheet 12) 

- De randvoorwaarden (OCW) en uitgangspunten (CCvD) (sheet 6 t/m 9) 

- Het eindresultaat in de vorm van 4 producten (sheet 16 t/m 19) 

- Communicatie en organiseren van een velddag (sheet 10,11)  
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