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Wijzigt de volgende documenten     : KNA 3.1 Waterbodems protocollen:  

 

 4102 Bureauonderzoek 

 4101 Programma van Eisen  

 4103 Inventariserend veldonderzoek  opwater- 

onderwater  

 4104 Opgraven  

 4105 Fysiek Beschermen  

 4107 Archeologische begeleiding  

 

Datum inwerking treden : 1 april 2012  

Datum eindigen van de wijziging : 31 december 2013 (einde interimperiode) 

 

 

Toelichting op dit Wijzigingsblad   

 

De KNA Waterbodems bevat de eisen aan het vakmanschap van de actoren. Het maken 

van archeologische afwegingen en het verrichten van archeologisch veldonderzoek zijn 

immers kennisintensieve activiteiten die niet zijn over te doen. Is de actor niet vakkundig, 

dan bestaat de kans dat veel informatie verloren gaat.  

 

Het CCvD heeft ter vergadering overwogen om deze eisen aan de werkervaring van de 

actoren: KNA-Archeoloog specialisme Waterbodems en de Senior KNA Archeoloog 

specialisme Waterbodems voor een beperkte periode (interimperiode) te verlichten om met 

name het tekort aan gekwalificeerde onderzoekers te verkleinen. Dit tekort is een binnen 

de context van het huidige bestel voor het uitvoeren van onderzoek op- of onder water- 

een verklaarbare maar onwenselijke situatie.  

Daarom  is het noodzakelijk om een  tijdelijke maatregel te nemen die tot 31 december 

2013 van kracht is.  

 

Dit Wijzigingsblad bevat een wijziging  van de KNA Waterbodems, versie 3.1. De  

wijzigingen vloeien voort uit een besluit van het CCvD d.d. 19 maart 2012 en zijn van 

invloed op:  

 

 

1. BIJLAGE I EISEN AAN ACTOREN KNA WATERBODEMS 

 

 

Actor Kenniscomponent Relevante werkervaring 
na afstuderen 

KNA-
Archeoloog 
specialisme 
Waterbodems  

▪ Afgeronde universitaire 
opleiding Archeologie 

o Doctoraal 
o Master 

▪ Kennis van de relevante 

onderdelen uit de BRL en de 
KNA protocollen 

▪ Kennis van de 
onderwaterarcheologie. 

▪ 3 jaar werkervaring 
met archeologisch 
onderzoek 
Waterbodems 

▪ in Noordwest Europa* 

Wijziging KNA-

Archeoloog 
specialisme 
Waterbodems 

▪ Geen ▪ in Noordwest Europa 

komt te vervallen  
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Senior KNA 
Archeoloog 
specialisme 
Waterbodems  

 

▪ Afgeronde universitaire 
opleiding archeologie 

o Doctoraal 

o Master - 
Researchvariant 

▪ Kennis van de relevante 
onderdelen uit de BRL en de 
KNA protocollen  

▪ Indien de universitaire 

opleiding niet is afgerond in 
de archeologie van Noord 
West Europa dient de 
minimale aantoonbare 
ervaringseis uitsluitend 

betrekking te hebben op 

werk in de Nederlandse 
archeologie.  

▪ Kennis van de 
onderwaterarcheologie 

▪ 6 jaar werkervaring 
met archeologisch 
onderzoek 

Waterbodems in in 
Noordwest Europa* 

▪ Waarvan 3 jaar als 
archeoloog in een 
leidinggevende 
functie.  

▪     6 relevante           
          publicaties.  
           

Wijziging 

Senior KNA 
Archeoloog 
specialisme 
Waterbodems  
 

▪ Geen ▪ in Noordwest Europa 

komt te vervallen  

 

 


