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Eindtermen cursus bodemkunde en kwartairgeologie 

Deze eindtermen zijn vastgesteld door het CCvD op 21 oktober 2019 

Versie 1.1 gepubliceerd op 10 februari 2020 

Kader van de cursus  

Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten 

inschrijven in het Actorregister Archeologie. De registratie van personen die werken als KNA-
actor is verplicht gesteld door het CCvD Archeologie. De registratie geldt voor zowel de 

volgens de Erfgoedwet verplichte KNA-protocollen, als voor de protocollen waarvoor het 

halen van een certificaat vrijwillig is.  

In de BRL 4000, bijlage 4 zijn eisen gesteld aan kennis en aan werkervaring. Voor wat betreft 

de kennis geldt als bewijs een Ma/Ba opleiding of een door het CCvD Archeologie erkend 

certificaat.  

Er hebben zich aanbieders gemeld voor het ontwikkelen en geven van de cursus. Conform de 

BRL worden deze ter vaststelling voorgelegd aan het CCvD Archeologie op basis van een 

advies van de commissie Opleidingen.  

Om helderheid te scheppen in de vraag waaraan een te beoordelen cursus moet voldoen heeft 
het programmabureau in dit document het kader opgesteld voor de te hanteren eindtermen 

voor de genoemde cursus. 

Wat is het doel van de cursus? 

Het doel van de cursus is om de cursist kennis te verschaffen over de bodem, bodemvorming, 

stratigrafie en geomorfologie van holoceen en pleistoceen Nederland.  

Wat staat er in de BRL 4000 (bijlage 4) over deze cursus: 

In de BRL 4000, bijlage 4, tabel 1a is als kenniseis bij de KNA Prospector Ba/Ma opgenomen:  

• Afgeronde HBO of universitaire opleiding Ba Archeologie of universitaire opleiding 
Aardwetenschappen Ba 

• Kennis van dit certificatieschema *) 

• Kennis van de kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland  
• Kennis van archeologie van Noord-West Europa **) 

• Kennis van beschrijvings-/ en classificatiesystemen van de NEN 5104  en of ASB 

 

Deze kennis is te verkrijgen: 

– als onderdeel van het curriculum van een afgeronde universitaire opleiding 
Aardwetenschappen, of 

– een door CCvD Archeologie erkend certificaat ‘Kwartairgeologie en Bodemkunde van 
Nederland’ 

 
Eindtermen voor de cursus:  

Na afronding van de cursus heeft de cursist:  
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• Kennis en inzicht over de ontstaanswijze en genese van het pleistocene en holocene 

landschap in Nederland 
• Kennis en inzicht over de (kwartair)geologie 

• Kennis en inzicht over de bodems en bodemvorming van hoog en laag Nederland 
• Kennis en inzicht over de sediment van hoog en laag Nederland 

• Is de cursist in staat bodemprofielen te beschrijven. 

• Is de cursist in staat om termen en definities herkennen en gebruiken 
 

De kennis van de cursist wordt na afronding van de cursus getoetst op basis van deze  

eindtermen. 
 

 


