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De Academie van Bouwkunst Amsterdam heeft
een bijzonder onderwijsmodel: Studenten werken
vier dagen per week en in de avonden en op vrijdag
studeren ze aan de Academie.
Na 4 jaar kunnen zij hun mastertitel behalen.
Op dat moment mogen zij zich direct inschrijven
in het Architectenregister als architect,
stedenbouwkundige of landschapsarchitect.

Naast de officiële website (academievanbouwkunst.nl)
heeft de Academie van Bouwkunst Amsterdam
voor de beroepservaring ook een digitaal platform:
avbwerkt.nl. Daar kunt u het buitenschools
curriculum van de Academie van Bouwkunst
downloaden, vacatures voor onze studenten
plaatsen en kunt u profielen van studenten die
zich als werknemer aanbieden bekijken.

U bent werkgever van een student aan de Academie
van Bouwkunst of overweegt een student in dienst te
nemen. Als werkgever bent u in het onderwijsmodel
van de Academie medeverantwoordelijk voor de
opleiding van jonge professionals. In deze brochure
informeren wij u over het onderwijsmodel van de
Academie en geven we aan wat dat voor u als
werkgever en voor de student betekent.

Mocht u na het lezen van deze brochure of het
buitenschools curriculum nog vragen hebben, dan
nodig ik u van harte uit contact met mij op te nemen.

Nico van Bockhooven
Coördinator beroepservaring
Academie van Bouwkunst Amsterdam

n.vanbockhooven@ahk.nl
020 531 8218 / 06 5437 8991
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Hoe is het onderwijsmodel
van de Academie ontstaan?
Als onderwijsinstelling die praktijk en theorie combineert,
kent de Academie van Bouwkunst Amsterdam een
respectabele geschiedenis: ons onderwijsmodel is meer dan
100 jaar oud. In deze paragraaf vindt u een korte geschiedenis
van het ontstaan en de ontwikkeling van ons onderwijsmodel.

De oprichting van de
Academie van Bouwkunst
De opleiding is meer dan 100 jaar geleden
begonnen als een aan de beroepspraktijk
verbonden tegenhanger van de technischtheoretische architectuuropleiding aan de
Technische Universiteit.
In 1908 richtten Willem Kromhout en
andere prominente leden van architectuur
genootschap Architectura et Amicitia
(A et A) de afdeling Voortgezet en
Hooger Bouwkunst Onderricht (VHBO)
van de Rijksakademie van Beeldende
Kunsten op. Amsterdam had het toen
al bijna 40 jaar zonder een degelijke
architectuuropleiding moeten doen, nadat
omstreeks 1870 de afdeling bouwkunst werd
overgeplaatst van de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten (nu Rijksakademie
voor Beeldende Kunsten) naar de
Polytechnische School (nu Technische
Universiteit Delft).
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Het doel van het VHBO kwam overeen
met dat van A et A en is sindsdien
niet gewijzigd: elkaar onderwijzen in
architectuur. De docenten waren en zijn nog
altijd zelf ontwerper en studenten verwerven
praktijkervaring tijdens de opleiding, zodat
een versmelting ontstaat tussen theorie en
praktijk. Dit onderwijsmodel is nog steeds
de basis van de opleidingen Architectuur,
Stedenbouw en Landschapsarchitectuur
aan de Academie van Bouwkunst
Amsterdam.
Het ontstaan van het
buitenschools curriculum
In 2001 bezoekt Jo Coenen als
voorzitter van de visitatiecommissie
alle masteropleidingen architectuur. Hij
was pleitbezorger van een expliciet en
onderwijskundig geformuleerd curriculum
voor het praktijkdeel van de academies van
bouwkunst. Tot dan toe was het praktijkdeel
nog niet apart als curriculum geformuleerd.

De academies hebben daarop gezamenlijk
een curriculum voor het praktijkdeel
geschreven. In 2004 wordt de notitie
Buitenschools Curriculum aangeboden aan
Rijksbouwmeester Jo Coenen waarna de
academies met het nieuw geformuleerde
curriculum aan de slag gaan.
In 2007 toetst een beoordelingscommissie
in opdracht van Rijksbouwmeester Mels
Crouwel de uitvoering en het gerealiseerde
eindniveau van het buitenschools
curriculum.
De conclusie luidde dat de studenten van de
academies van bouwkunst zich terecht in het
Architectenregister kunnen inschrijven en
voldoen aan de startkwalificaties opgenomen
in de ‘Nadere regeling’, onderdeel van de Wet
op de architectentitel (WAT).
Herziening Wet op de architectentitel
In 2011 verandert de Wet op de architecten
titel. Elke student architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur en interieur
architectuur die per 1 januari 2015 in
Nederland afstudeert, kan zich pas
na het doorlopen van een tweejarige
beroepservaringsperiode (BEP) inschrijven
in het architectenregister.
Het Bureau Architectenregister heeft voor
deze tweejarige beroepservaringperiode in
nauw overleg met de beroepsgroepen regels

vastgesteld en vastgelegd in de Regeling
Beroepservaringperiode (2012).
Voor afgestudeerden van de academies
van bouwkunst die al tijdens hun studie
beroepservaring opdoen voorziet de wet in
een vrijstellingsmogelijkheid: Het Bureau
Architectenregister mag academies
vrijstelling verlenen van de tweejarige
beroepservaringperiode. Voorwaarde is
wel dat het buitenschools curriculum
van de academies qua inhoud en opzet
vergelijkbaar is met wat de Regeling
Beroepservaringperiode voorschrijft.
Voor de academies van bouwkunst was
dit aanleiding om het buitenschools
curriculum, mede in overleg met het
Bureau Architectenregister, zodanig te
herformuleren dat de inrichting en inhoud
vergelijkbaar is met de wettelijke eisen aan
de BEP.
Bij de herformulering van het buitenschools
curriculum vormen de eindtermen uit de
Regeling Beroepservaringperiode het kader.
Het resultaat is positief. In 2014 verleent het
Bureau Architectenregister vrijstelling van
de beroepservaringperiode. De vrijstelling
geldt voor alle studenten van de Academie
van Bouwkunst Amsterdam die starten na 31
augustus 2014. Een overgangsregeling geeft
ook vrijstelling aan alle studenten die hun
opleiding voor 1 september 2014 gestart zijn
en die in 2015 of daarna afstuderen.
9
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Hoe is het onderwijsmodel van
de Academie opgebouwd?
Uitgangspunten concurrent-onderwijs
De opleiding aan de Academie van
Bouwkunst kenmerkt zich door de
verwevenheid van studeren en werken
in de beroepspraktijk.
–– ’s Avonds en op vrijdag volgen
studenten onderwijs op de Academie
van Bouwkunst waarvoor ze per jaar 30
studiepunten krijgen.
–– Van maandag tot en met donderdag
werken de studenten minimaal 20 uur
en maximaal 32 uur in de praktijk.
Voor deze beroepservaring, voor
zover relevant voor de opleiding tot
architect, stedenbouwkundige of
landschapsarchitect, krijgt de student
ook 30 studiepunten per jaar.
De wijze waarop studie en beroepservaring
samen een volwaardige opleiding vormen
duiden wij aan als concurrentmodel.
De term ‘concurrentmodel’ duidt niet op
concurrentie tussen werken en studeren,
maar op het parallel lopen van praktijk en
theorie, en op de wisselwerking daartussen.
In het verleden waren veel vakopleidingen
volgens het concurrentmodel georganiseerd.
Gaandeweg stapten de meeste opleidingen
over naar een seriemodel: eerst leren,
dan pas de praktijk. Ons model is
daarmee een beetje een vreemde eend
in de bijt geworden. Interessant is dat de
12

belangstelling voor dit onderwijsmodel de
laatste jaren wereldwijd toeneemt.
De concurrent-formule is essentieel voor de
opleiding tot architect, stedenbouwkundige
en landschapsarchitect aan de Academie
van Bouwkunst. Het gelijktijdig studeren
en werken biedt de student ervarings- en
leermomenten die wezenlijk zijn voor
zijn professionele vorming. Studenten
verbreden en verdiepen in de praktijk
de kennis en vaardigheden die ze in de
bacheloropleiding hebben opgedaan
en verwerven kennis en vaardigheden
in aspecten van het vak die niet of
slechts indirect zijn te realiseren in een
binnenschools curriculum.
De combinatie van studie en werk verruimt
ook het inzicht van de student in de
discipline en zijn eigen ontwikkeling.
De praktijkervaring stelt studenten
namelijk in staat om de relevantie van het
onderwijs te beoordelen en omgekeerd
biedt het onderwijs studenten een kritische
blik op de kwaliteit van hun eigen werk en
werkomgeving. In de reflectie over beide
gaat het voor de student steeds om een
dubbele vraagstelling: “wat heb ik in mijn
beroepspraktijk aan mijn studie en wat heb
ik in mijn studie aan de beroepspraktijk”.
Deze reflectie als onderdeel van de
opleiding leidt tot een wezenlijke
verdieping van de professionele vorming
van de individuele student.

Tenslotte draagt de gelijktijdigheid van werk
en studie ertoe bij dat de ontwikkeling van
studenten veelal snel en intensief is.
Inmiddels is het belang van beroepservaring
voor de gehele beroepsgroep verankerd in
de Wet op de architectentitel en met ingang
van 1 januari 2015 is de beroepservaring
verplicht voor inschrijving in het register.
Zelfsturing
Ons uitgangspunt is dat studenten
zelf verantwoordelijk zijn voor hun
beroepservaring. Dat is een bewuste
keuze. De Academie biedt studenten
een inhoudelijk kader, maar daarbinnen
moeten zij zelf zorgen voor de kwaliteit
van hun beroepservaring, de eigen vak- en
beroepsontwikkeling en het realiseren van
een optimale wisselwerking tussen hun
studie en beroepservaring. De Academie
borgt de kwaliteit door de toetsing en
beoordeling van de beroepservaring.
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Waar moet de werkomgeving
aan voldoen?
Wijze van verwerven beroepservaring
Een student kan de beroepservaring op drie
manieren verwerven. Ook is een combinatie
van deze drie manieren mogelijk:
1. 	Voor een student architectuur:
werken op een architectenbureau
of een daarmee goed vergelijkbare
beroepspraktijk.
Voor een student stedenbouw:
werken op een stedenbouwkundig bureau
of bij een stedenbouwkundige dienst.
Voor een student landschapsarchitectuur:
werken op een bureau voor
landschapsarchitectuur of bij een
dienst waar relevant landschapskundig
ontwerpwerk wordt verricht.
2.	Werk op freelancebasis voor meerdere
werkgevers in de discipline waarin de
student studeert.
3. Onder voorwaarden is het toegestaan om
de opleiding te combineren met een eigen
praktijk of onderneming.

in zijn werkzaamheden minimaal door
één ontwerper actief begeleid. Dit is zijn
mentor. Bij een eigen praktijk is er een
externe mentor.
–– De werkomgeving is stimulerend en
uitdagend. Dit betekent dat er voldoende
voorwaarden zijn voor de student om
zich te ontwikkelen tot een adequaat
handelende professionele ontwerper.
–– De infrastructuur is van voldoende niveau.
Zo is er vakliteratuur en documentatie
over regelgeving en materialen
beschikbaar, bestaat er de mogelijkheid
tot discussie over het vak, enzovoort.
–– De werksituatie stelt de student in staat
om in de loop van de studie met alle
onderdelen van het proces te maken te
krijgen en inzicht te verwerven in de
samenhang tussen die verschillende
onderdelen van het traject: van initiatief
en de diverse te onderscheiden
ontwerpfasen tot oplevering.

Criteria voor de werksituatie
De werksituatie van een student moet aan
een aantal criteria voldoen.
Het maakt daarbij niet uit of de student in
dienstverband of op freelancebasis bij u
werkt, of een eigen praktijk heeft:
–– Binnen de werksituatie worden ontwerpen
gemaakt en gerealiseerd en de student
draagt daaraan bij. De student wordt
16
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Wie zijn betrokken bij de
beroepservaring?
De student
De student is verantwoordelijk voor
de inhoud en voortgang van zijn
beroepspraktijk, zorgt voor een werksituatie
die voldoet aan de eisen die de opleiding
daaraan stelt, zorgt voor een vruchtbare
wisselwerking tussen beroepservaring
en studie en is verantwoordelijk voor het
bereiken van de eindtermen voor het
buitenschools curriculum.
De werkgever
Als werkgever bent u medeverantwoordelijk
voor de kwaliteit en inhoud van het beroep
en de beroepsuitoefening. De Academie ziet
u in dat licht als medeverantwoordelijk voor
de opleiding van beginnende professionals.
U weet als werkgever dat de Academie
van Bouwkunst voorwaarden stelt aan de
beroepservaring van haar studenten en dat
u een belangrijke rol heeft in het scheppen
van de juiste voorwaarden als het gaat om
de werkzaamheden, de werkomgeving en
werkomstandigheden van uw werknemer,
die ook student is van de Academie van
Bouwkunst.
U biedt als werkgever een stimulerende
werkomgeving en voldoende ontplooiings
kansen. Het is ook in het belang van
de werkgever dat een werknemer zijn
18

mogelijkheden ontwikkelt en benut en daarmee
zijn betekenis voor het bureau vergroot.
De werkomgeving is ook een leeromgeving.
Dat wil zeggen dat u de studerende
werknemer in staat stelt werkzaamheden
te verrichten die bijdragen aan diens
ontwikkeling tot een adequaat handelende
ontwerper.
De Academie hecht er grote waarde aan
dat u werkomstandigheden biedt die de
student in staat stelt om werk en studie
te combineren. Om tot een evenwichtige
verhouding tussen studie en werk te
komen gaan wij uit van een werkweek van
minimaal 20 en maximaal 32 uur. De vrijdag
is altijd beschikbaar voor onderwijs op de
Academie.
U overlegt met de student, en op initiatief
van de student, of de aard van de werkzaamheden en de ontwikkelingsmogelijkheden in
overeenstemming zijn met de opleidingseisen. Dat doet u bijvoorbeeld in de reguliere
functionering- en beoordelingsgesprekken
die u voert als onderdeel van het personeelsbeleid van uw organisatie.

onderdeel van de opleiding en formuleert in
dit curriculum duidelijke leerresultaten voor
de beroepservaring.
De Academie stelt duidelijke eisen aan
de inhoud van de werkzaamheden en de
werksituatie van de studenten.
De Academie biedt adequate faciliteiten
zoals informatie, begeleiding, toetsing en
beoordeling om de student in staat te stellen
het concurrentmodel optimaal te benutten.
U kunt voor vragen altijd terecht bij onze
coördinator voor de beroepservaring. Hij
overlegt ook rechtstreeks met u – altijd
in samenspraak met een student – als
dat nodig is voor de ondersteuning of
begeleiding van de student. Deze
coördinator is eerstverantwoordelijke voor
de beroepservaring binnen de Academie
van Bouwkunst.
De Academie begeleidt, toetst en
beoordeelt, tussentijds en afsluitend, de
beroepservaring en de ontwikkeling van
de student doormiddel van een valide en
transparante toets- en beoordelingswijze.

De Academie van Bouwkunst
De Academie formuleert en borgt het doel en
de inhoud van het buitenschools curriculum
die het kader vormt waarbinnen de student
vormgeeft aan zijn beroepservaring als
19
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Wat leert de student
in de praktijk?
De academies van bouwkunst hebben op basis van
de eindtermen van het Bureau Architectenregister en
in overleg met het Bureau Architectenregister in het
Buitenschools Curriculum een achttal beroepskwalificaties
omschreven. Dit zijn de eindtermen voor de beroepservaring
van onze studenten. Deze acht beroepskwalificaties zijn
verdeeld in vier algemene beroepskwalificaties die met
de houding van de student te maken hebben en vier
specifieke beroepskwalificaties die gerelateerd zijn aan
het domein van de student (architectuur, stedenbouw en
landschapsarchitectuur). Hiernaast vindt u een overzicht
van de acht beroepskwalificaties:

Algemene beroepskwalificaties 		
(houding)

Specifieke beroepskwalificaties 		
(domein)

1. Positioneren
	De student beargumenteert de eigen
positie, het eigen functioneren en de
eigen keuzes met betrekking tot ontwerp
(ontwerpaspecten, ontwerpproject,
profilering) en werk (werkzaamheden,
ondernemingskansen) in relatie tot:
–– Positie van en ontwikkelingen binnen
de beroepsgroep de discipline.
–– De rol en de verantwoordelijkheden
van de architect/stedenbouwkundige/
landschapsarchitect.

5.	Ondernemen
Herkent hoe opdrachten, bepaald,
gedefinieerd, geïnitieerd en/of verworven
en zakelijk geregeld worden, draagt (in
teamverband) bij aan het definiëren van
de opgave, haalbaarheidsonderzoeken
en het opstellen van projectplannen.
Neemt initiatief voor het verkrijgen
van (meer) verantwoordelijkheid
m.b.t. de bureauorganisatie en/of
projectmanagement.

2.	Organiseren
Organiseert de (eigen) werk- en
ontwerpprocessen, werkt daarbij
effectief samen met collega’s, diverse
belanghebbenden, betrokken disciplines
en handelt verantwoord op basis van
zijn inzichten in tactische, strategische
en organisatorische aspecten van
bedrijfsvoering en besluitvorming.
3.	Omgevingsgerichtheid
Handelt in beroepspraktijksituaties
in het besef van maatschappelijke
overwegingen en verantwoordelijkheden,
professionele waarden/normen en
juridische kaders, en signaleert daarbij
opgaven, kansen of problemen.
4.	Communiceren
Communiceert op overtuigende wijze (in
beeld, geschrift en mondeling) aan een
divers publiek over zijn beroepspositie,
ontwerpbenadering, werkwijze,
onderzoek- en/of ontwerpproject.
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6.	Ontwerpen
Onderzoekt, analyseert en definieert
functionele en conceptuele uitgangs
punten voor het ontwerp en, creëert in
een structuurontwerp- of functioneel
ruimtelijk concept de basis voor een
ontwerp en werkt dit uit tot een integraal
definitief ontwerp en/of ruimtelijk advies.
7.	Voorbereiding realisatiefase
Overziet zowel de technische als de
financiële, contractuele en juridische
aspecten van het ontwerp, inclusief
de gevolgen voor de realisatie
voorbereidingsfase, past deze inzichten
adequaat toe en kan de opdrachtgever
daarover adviseren.
8.	Begeleiding implementatie
en uitvoering
Overziet de uitvoeringsaspecten van
het ontwerp, stuurt op basis daarvan de
uitvoering aan en/of begeleidt deze en
controleert de resultaten.
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Hoe beoordeelt de Academie
de beroepservaring?
Studenten van de Academie van Bouwkunst werken
bij uw bureau of dienst aan de ontwikkeling van acht
beroepskwalificaties (zie de vorige paragraaf van deze brochure).
In deze paragraaf vindt u informatie over de wijze waarop de
Academie de student beoordeelt tijdens zijn beroepservaring.

Verslaglegging en beoordeling
De student houdt de werkzaamheden die
hij verricht bij en doet minimaal eenmaal
per jaar schriftelijk en mondeling verslag
van de kwantiteit en kwaliteit van zijn
beroepservaring. Deze verslaglegging is
voor de Academie van Bouwkunst een
belangrijk instrument om de aard van de
praktijkwerkzaamheden, de praktijksituatie
en de individuele ontwikkeling van een
student kwantitatief en kwalitatief te
beoordelen.
Voor de jaarlijkse beoordeling van
de beroepservaring worden beroeps
beoefenaren uit het betreffende vakgebied
van de opleiding aangetrokken. Zij
toetsen en beoordelen gezamenlijk de
praktijksituatie van de individuele student,
aan de hand van de praktijkdocumenten die
deze heeft samengesteld en een gesprek
met de student. Deze beoordeling leggen
ze vast in een beoordelingsformulier.
26

Bovendien geven de beoordelaars de
student advies voor het vervolg van de
opleiding.
Naast deze beoordeling van de
beroepservaring brengt de student
zijn praktijkdocumenten ook in bij
het afsluitende jaartentamen waar de
ontwikkeling van de student zowel wat
betreft zijn studie op de academie als
zijn beroepservaring en de samenhang
daartussen beoordeeld wordt.
Beoordelingscriteria buitenschools
curriculum
Voor de boven genoemde beroeps
kwalificaties zijn in drie niveaus
handelingen en leerresultaten beschreven.
De handelingen zijn de werkzaamheden
die de student in de praktijk verricht, de
leerresultaten zijn de producten die de
student levert om aan te tonen dat de
beroepskwalificaties verworven zijn.

De leerresultaten kunnen tekeningen zijn,
schetsen, foto’s van maquettes, foto’s en
verslagen van bijeenkomsten etc.
Op basis van de leerresultaten wordt
getoetst aan welke kwalificaties gewerkt
wordt en wordt beoordeeld op welk niveau
dit gebeurd. In de beoordeling worden de
andere kwalificaties meegewogen zodat er
een integrale beoordeling ontstaat. Ook de
fase waarin de opleiding van de betreffende
student op dat moment verkeert wordt
meegewogen.
Tevens wordt getoetst of en op welk niveau
de student algemene inzichten heeft
ontwikkeld in het hele opleidingstraject,
of de student deze inzichten kan verbinden
met de carrière in de beroepspraktijk
en of de student kan aangeven hoe hij
de verdere studie in relatie met zijn
praktijk wil inrichten, welke positie wordt
uitgewerkt en welke onderwijsonderdelen of
carrièrestappen daarbij passen.
Kwantitatieve verslaglegging en
beoordeling
De student verstrekt aan ons aan het
begin van elk studiejaar en bij wisseling
van werkgever of verlenging/vernieuwing
van een contract een door u ondertekend
praktijkformulier. Dit formulier biedt ons
inzicht in de kwantitatieve aspecten van

de beroepservaring en bevat de volgende
gegevens:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

het soort organisatie;
de omvang van de organisatie;
de lidmaatschappen van de organisatie;
het begin en de einddatum van het
dienstverband;
het soort dienstverband (onbepaalde tijd,
bepaalde tijd, freelance, etc.)
de functie;
de taken;
de werkzaamheden;
de mate van zelfstandigheid;
de mate van begeleiding;
naam en gegevens van de mentor.

Kwalitatieve verslaglegging en
beoordeling
Jaarlijks maakt de student een verzameling
van materialen en documenten die de
student en de Academie inzage biedt in het
functioneren, de doorgemaakte ontwikkeling
en de verworven kennis, inzichten en
vaardigheden (leerresultaten: ‘bewijzen
van kunnen’) in relatie tot de eisen van
de opleiding. Deze praktijkdocumenten
omvatten de volgende onderdelen:
–– Alle praktijkformulieren van het te
beoordelen studiejaar. Per jaar en per
werkgever verstrekt de student een
praktijkformulier met informatie over
27

de werkplek(ken) die een kwantitatieve
beoordeling van de beroepservaring
mogelijk maken.
–– Het beoordelingsformulier van het
voorgaande studiejaar.
–– Een werkgeversverklaring. Hiermee
verklaart u als werkgever dat de student
de getoonde werkzaamheden verricht
heeft. Ook verklaart u hiermee dat het
materiaal getoond mag worden voor de
beoordeling van de beroepservaring
in het kader van de studie aan de
Academie van Bouwkunst Amsterdam.
De getoonde projecten worden alleen
door de beoordelaars, de coördinator
beroepservaring en eventueel het hoofd
van de afdeling bekeken. De getoonde
informatie behandelen we vertrouwelijk
en delen we niet met anderen.
–– Een Curriculum Vitae van de student.
Dit geeft algemene informatie over de
student.
–– Een overzicht van alle werkzaamheden
die de student in het te beoordelen
studiejaar verricht heeft waarbij de
volgende informatie gegeven wordt:
–– de naam van het project;
–– welke (externe) partijen betrokken zijn
bij het project;
–– de rol en verantwoordelijkheid van de
28

student, gespecificeerd per project en
per fase;
–– een urenoverzicht per project;
–– eventuele overige informatie die nodig
is om een adequaat beeld te krijgen
van de ontwikkeling in de beroeps
ervaring.
–– Daarnaast documenteert de student van
een aantal projecten meer gedetailleerde
informatie, die vooral kwalitatief inzicht
geeft in de verrichte werkzaamheden.
Uit deze informatie, zowel in tekst als in
beeld, wordt duidelijk:
–– wat de karakteristieken en (praktische)
gegevens van het project zijn;
–– wat de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden van de student in de
diverse processen van het project zijn;
–– in welke fase(n) de werkzaamheden
verricht zijn;
–– welke van de acht beroepskwalificaties
de verrichte werkzaamheden betreffen.

–– Informatie over aan de beroepservaring
gerelateerde cursussen.
De Academie biedt een drietal verplichte
praktijkmodules van 7 tot 8 bijeenkomsten
aan. In het tweede jaar volgen de
studenten een module Presenteren
en Communiceren, in het derde jaar
Ontwerpen en Organiseren en in het
vierde jaar Ontwerpen en Ondernemen.

–– Een praktijkverslag van het te beoordelen
studiejaar. Dit is een reflectie op de
beroepservaring, waarin de student
de acht beroepskwalificaties, de eigen
ontwikkeling en de relatie tussen studie
en werk bespreekt. Ook stippelt de
student een persoonlijk ontwikkelingsplan
uit voor het vervolg van de opleiding,
gekoppeld aan zijn beoogde ontwikkeling
in de beroepspraktijk.
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Bijlage

1.

Handelingsniveaus van de
acht beroepskwalificaties

De wijze waarop een student zich in de praktijk ontwikkelt zal
per individu verschillen. Het is afhankelijk van uiteenlopende
factoren als het aanvangsniveau, interesses, inzet en ambitie van
een student, maar evenzeer van de aard van de werkzaamheden,
de kwaliteit van de werkomgeving en de kansen die een student
er geboden worden. Om deze ontwikkeling van studenten
gedurende de beroepservaring te monitoren zijn per
beroepskwalificatie 3 handelingsniveaus omschreven.
Niveau 1 — Beginner
Niveau 2 — Gevorderd
Niveau 3 — Start bekwaam
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Positioneren

• Beschrijft de rol
van de architect/
stedenbouwkundige/
landschapsarchitect
in het proces van
ontwerpen en realiseren
en de maatschappelijke
verwachtingen en
verplichtingen van de
beroepsgroep en maakt op
basaal niveau een vertaling
naar de eigen situatie en
ambities.

• Toont zich actief op de hoogte
te houden van ontwikkelingen
in en historie van het
vak, de maatschappelijke
ontwikkelingen en legt
bewust verbanden met
eigen ontwerpwerk en
beroepspraktijk.

• Demonstreert over de juiste en
adequate kennis te beschikken
m.b.t. de eigen discipline,
het vakgebied en daaraan
gerelateerde vakgebieden, en
weet deze kennis op adequate
wijze toe te passen in de
reflectie op de eigen productie,
positionering en rol in de
beroepspraktijk.

• Beschrijft de professionele
verantwoordelijkheden (zowel
de formele als de ethische)
die het beroep met zich mee
brengt.

• Analyseert de professionele
verantwoordelijkheden (zowel
de formele als de ethische)
die het beroep met zich mee
brengt.

• Handelt naar de professionele
verantwoordelijkheden (zowel
de formele als de ethische)
die het beroep met zich mee
brengt.

• Beschrijft ontwerpkeuzes
en ontwerpresultaten van
vakgenoten

• Analyseert ontwerpkeuzes
en ontwerpresultaten van
vakgenoten en past deze in
aangepaste vorm toe bij eigen
ontwerpkeuzes.

• Analyseert en evalueert
actief zijn ontwerpkeuzes,
ontwerpresultaten en
oeuvre, alsmede de condities
waaronder de ontwerpende
praktijk functioneert en weet
daar persoonlijke conclusies
aan te verbinden.

• Beschrijft kennis en inzichten
van de eigen discipline
en daaraan gerelateerde
vakgebieden.

• Past kennis en inzichten van
de eigen discipline en daaraan
gerelateerde vakgebieden toe.

• Verwerkt kennis en inzichten
van de eigen discipline
en daaraan gerelateerde
vakgebieden in zijn eigen visie
op het vak.
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2.
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Organiseren

3.

Omgevingsgerichtheid

Overziet de eigen werk- en
ontwerpprocessen. Binnen deze
context kan de student:

Overziet de eigen werk- en
ontwerpprocessen en die van
directe collega’s binnen het
bureau en/of het projectteam.
Binnen deze context kan de
student:

Neemt zelfstandig de
verantwoordelijkheid voor het
werkproces en de daarin te
onderscheiden fasen en aspecten.
De student kan daarbij:

• Is op de hoogte van
de maatschappelijke
verantwoordelijkheden die
verbonden zijn aan een
ontwerp.

• Weet relevante
maatschappelijke
verantwoordelijkheden en
ontwikkelingen te benoemen
en te relateren aan het ontwerp
(waaraan wordt gewerkt)

• Benoemt maatschappelijke
verantwoordelijkheden en
ontwikkelingen in samenhang
met en verweven in het
ontwerp.

• met enige ondersteuning
en sturing, werkzaamheden
adequaat voorbereiden en
gestructureerd en efficiënt
uitvoeren.

• vrijwel zelfstandig
werkzaamheden en
(eenvoudige) projecten
realistisch in plannen (m.b.t.
inhoud, financiën, tijd)

• zelfstandig projecten
realistisch inplannen m.b.t.
inhoud, tijd en financiën.

• Handelt in overeenstemming
met professionele waarden
en normen in het verkeer met
andere partijen.

• Gedraagt zich in alle
professionele situaties in
overeenstemming met de
waarden en normen die
behoren bij de professionele rol.

• met enige ondersteuning
en sturing, de voortgang
en kwaliteit van de eigen
werkzaamheden bewaken.

• de voortgang en kwaliteit
van de eigen werkzaamheden
zelfstandig en de
werkzaamheden van anderen
met enige begeleiding
structureren, coördineren en
controleren.

• de voortgang en de kwaliteit
van de werkzaamheden van
de werkzaamheden (zowel
de eigen werkzaamheden als
die van anderen) zelfstandig
structureren, coördineren en
controleren.

• Neemt kennis van de
professionele positie
van de architect/
stedenbouwkundige/
landschapsarchitect en de
wijze waarop waarden en
normen zich uiten in het
verkeer met andere partijen.
• Beschrijft op hoofdlijnen de
juridische kaders waarbinnen
een ontwerp tot stand, zowel
in het ontwerp- als in het
realisatieproces.

• Verwerkt de relevante
juridische kaders in de
ontwikkeling van het ontwerp
en realisatieproces

• Beschrijft voor het ontwerp
(waar de student aan werkt)
volledig de juridische kaders,
adresseert problemen en lost
deze op.

• knelpunten en onverwachte
omstandigheden signaleren.

• anticiperen en adequaat
reageren op knelpunten en
onverwachte omstandigheden.

• in complexe en onvoorspelbare
omstandigheden effectieve
besluitvorming realiseren.

• de eigen werkzaamheden
afstemmen op die van directe
collega’s binnen het bureau of
projectteam.

• in samenwerking met collega’s
en/of extern betrokkenen tot
adequate resultaten komen.

• effectief samenwerken
in ontwerp- en
realisatieprojecten; waarin
diverse belanghebbenden en
disciplines zijn betrokken,
bewaakt de voortgang en
stuurt bij indien nodig.
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4.

Communiceren

• Weet in de informatie
voorziening op hoofdlijnen
hoofd- en bijzaken te scheiden;
• Toont basaal bewustzijn van
de informatiebehoefte van
verschillende doelgroepen.
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5.

Ondernemen

• Demonstreert een adequate en
relevante informatieselectie;
• Stemt informatievoorziening
af op doelgroep;
• Bereid presentaties (mede)
voor;
• Overlegt (mede) met diverse
externe betrokken partijen.

• De informatieselectie is
optimaal afgestemd op het doel
van de presentatie;
• De informatieselectie is
optimaal afgestemd op de
doelgroep;
• Presenteert i.s.m. of zelfstandig
aan diverse externe partijen;
• Overlegt zelfstandig met
diverse externe betrokken
partijen.

• Benoemt aan de hand van de
eigen (project)werkzaamheden
de middelen en activiteiten die
nodig zijn voor het verwerven/
initiëren van opdrachten.

• Benoemt de middelen en
activiteiten die nodig zijn voor
het verwerven/initiëren van
opdrachten

• Past de middelen en activiteiten
voor het verwerven/initiëren van
opdrachten toe.

• Onderkent en benoemt t.a.v. de
(project)werkzaamheden waar de
student aan werkt welke zakelijke
kaders aan de orde zijn.

• Onderkent en benoemt t.a.v. de
projecten waar de student aan
werkt welke zakelijke kaders aan
de orde zijn

• Weet welke zakelijke
overeenkomsten relevant zijn
binnen een ontwerpende praktijk
en hoe deze aangegaan en
vastgelegd worden

• Kiest bewust voor middelen en
technieken.

• Zet middelen en technieken
adequaat in.

• Middelen en technieken
worden optimaal en creatief
ingezet.

• Is in de informatieoverdracht
op hoofdlijnen doelgericht en
efficiënt

• Is in de informatieoverdracht
doelgericht en effectief

• Is in de informatieoverdracht
doelgericht, effectief en
overtuigend.

• Demonstreert basaal
empathisch vermogen in de
interactie met andere partijen.

• Demonstreert empathie in de
interactie met andere partijen.

• Demonstreert in de interactie
met anderen empathie, geeft
anderen het gevoel gehoord te
worden zonder dat eigen doel
uit het oog wordt verloren.

• Inventariseert en analyseert,
deels onder begeleiding, de
wensen en ambities van
opdrachtgever(s) en stakeholders
in eenvoudige opgaven
(binnen historische, sociale,
maatschappelijke, culturele,
ruimtelijke, ecologische,
technische, esthetische,
juridische en financiële context).

• Ontwikkelt oplossingsrichtingen
- zelfstandig (voor kleine opgaven)
of in samenwerking (grotere/
complexere opgaven) - op basis
van inventarisaties en analyses
van de wensen en ambities van
opdrachtgever(s) en stakeholders
((binnen historische, sociale,
maatschappelijke, culturele,
ruimtelijke, ecologische,
technische, esthetische,
juridische en financiële context)

• Adviseert op basis van verrichtte
haalbaarheidsonderzoeken
van wensen en ambities van
opdrachtgever(s) en stakeholders
- oplossingsrichtingen aan
(binnen historische, sociale,
maatschappelijke, culturele,
ruimtelijke, ecologische,
technische, esthetische,
juridische en financiële context);

• Stelt, onder begeleiding, een
programma van eisen op voor
kleine/eenvoudige opgaven

• Stelt zelfstandig (kleine opgave)
of onder begeleiding (grotere
of complexe opgaven) een
programma van eisen op

• Doorziet de betekenis van een
programma van eisen - m.b.t.
ambities, wensen/verwachtingen
en voorwaarden – en de relatie
met het daar op te baseren
ontwerp;

Toont binnen de eigen
werkzaamheden ondernemend
gedrag:
• signaleert kansen en neemt
initiatieven;
• is innovatief en kan ‘out of the
box’ denken;
• gaat risico’s aan en toont durf;
• toont overtuigingskracht en
doorzettingsvermogen

Toont op niveau van de projecten
waar de student aan werkt en zijn
werksituatie ondernemend gedrag:
• signaleert kansen en neemt
initiatieven;
• is innovatief en kan ‘out of the
box’ denken;
• gaat risico’s aan en toont durf;
• toont overtuigingskracht en
doorzettingsvermogen

Toont binnen het bedrijf c.q. de
werksituatie ondernemend gedrag:
• signaleert kansen en neemt
initiatieven;
• is innovatief en kan ‘out of the
box’ denken;
• gaat risico’s aan en toont durf;
• toont overtuigingskracht en
doorzettingsvermogen.
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Ontwerpen

7.

• Formuleert een eenvoudige
ruimtelijke probleemstelling.

• Formuleert een ruimtelijke
probleemstelling met
gebruikmaking van
relevante analyse- en/of
onderzoeksresultaten.

• Formuleert een heldere
ruimtelijke probleemstelling
op basis van doelgericht
onderzoek voorafgaand en
tijdens het ontwerpproces.

• Vertaalt uitgangspunten
en randvoorwaarden in het
ruimtelijk ontwerp.

• Vertaalt de uitgangspunten
en randvoorwaarden
samenhangend in een
ontwerp.

• Vertaalt complexe
uitgangspunten en
randvoorwaarden in een
overtuigend ontwerp.

• Herkent relevante
ontwerpinstrumenten en
relevante ontwerptechnieken
behorende bij de ontwerpvraag.

• Zet passende
ontwerpinstrumenten en
ontwerptechnieken in voor
het vinden van een ruimtelijke
oplossing.

• Zet doeltreffend
ontwerpinstrumenten en
ontwerptechnieken in voor de
ruimtelijke oplossing.

• Brengt in enige mate
samenhang aan tussen
verschillende schaalniveaus en
ontwerpdomeinen.

• Brengt samenhang aan tussen
verschillende schaalniveaus en
ontwerpdomeinen

• Schakelt doeltreffend
tussen de schaalniveaus en
ontwerpdomeinen.

Voorbereiding realisatiefase

• Werkt onder begeleiding aan de
realisatie technische uitwerking
of het gespecificeerde ruimtelijke advies van (delen van) een
definitief ontwerp;

• Werkt zelfstandig aan de realisatie technische uitwerking of
het gespecificeerde ruimtelijke
advies van (delen van) een
eenvoudig definitief ontwerp of
onder begeleiding aan een meer
complex definitief ontwerp;

• Werkt zelfstandig aan de realisatie technische uitwerking of het
gespecificeerde ruimtelijke advies van het definitief ontwerp;

• Integreert advies deskundigen
op de gebieden van fysica,
installatietechniek en (brand)
veiligheid;

• Integreert advies deskundigen
op de gebieden van fysica,
installatietechniek en (brand)
veiligheid;

• Vindt en determineert de verschillende realisatie technische
specificaties die nodig zijn tot
een goede uitvoering te komen
en communiceert dit intern;

• Adviseert bij eenvoudige
ontwerpen zelfstandig over de
realisatie technische specificaties of onder begeleiding bij
meer complexe ontwerpen;

• Adviseert zelfstandig over realisatie technische specificatie;

• Benoemt welke procesdocumenten en/of vergunningen voorafgaand aan de realisatie van
het ontwerp nodig zijn en hoe
deze opgezet, gehanteerd en/of
aangevraagd moeten worden;

• Benoemt welke procesdocumenten en/of vergunningen voorafgaand aan de realisatie van
het ontwerp nodig zijn en hoe
deze opgezet, gehanteerd en/of
aangevraagd moeten worden en
past dit onder begeleiding toe;

• Benoemt welke procesdocumenten en/of vergunningen voorafgaand aan de realisatie van
het ontwerp nodig zijn en hoe
deze opgezet, gehanteerd en/of
aangevraagd moeten worden en
past dit zelfstandig toe;

• Beschrijft realisatiekosten en
begrotingsmethodieken en
doet ervaring op met de relatie
tussen het budget en de globale
financiële gevolgen van de
ontwerpvoorstellen tijdens alle
fasen;

• Demonstreert kennis over
realisatiekosten en begrotingsmethodieken en ervaring aan de
hand van eigen projecten met de
relatie tussen het budget en de
globale financiële gevolgen van
de ontwerpvoorstellen tijdens
alle fasen;

• Demonstreert ervaring met realisatiekosten en begrotingsmethodieken om de haalbaarheid
van het ontwerp en/of ruimtelijk
advies tijdens alle fasen te
onderbouwen en adviseert de
opdrachtgever hierover;

• Demonstreert kennis over de
wijzen van contracteren en aanbesteden, inclusief betreffende
wet- en regelgeving;

• Demonstreert kennis over de
wijzen van contracteren en aanbesteden, inclusief betreffende
wet- en regelgeving en kan
hierover globaal adviseren;

• Demonstreert ervaring met de
wijzen van contracteren en aanbesteden, inclusief betreffende
wet- en regelgeving, en adviseert de opdrachtgever hierover
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Begeleiding implementatie en uitvoering

• Werkt onder begeleiding
aan de uitwerking van het
ontwerp en/of ruimtelijk
advies met betrekking tot de
voorbereiding van technische
facetten, en de realisatie in
relatie tot het geheel van het
ontwerp.

• Werkt samen met anderen
aan de uitwerking van het
ontwerp en/of ruimtelijk
advies met betrekking tot de
voorbereiding van technische
facetten, en de realisatie
facetten in relatie tot het
geheel van het ontwerp.

• Werkt zelfstandig aan en/of
begeleidt de uitwerking van
het ontwerp en/of ruimtelijk
advies met betrekking tot de
voorbereiding van technische
facetten, en de realisatie
facetten in relatie tot het
geheel van het ontwerp.

• Werkt onder begeleiding aan
(onderdelen van) esthetische
controle met betrekking tot de
gedetailleerde uitwerking van
technische facetten in relatie
tot het geheel.

• Werkt zelfstandig en/of samen
met anderen aan esthetische
controle met betrekking tot de
gedetailleerde uitwerking van
technische facetten in relatie
tot het geheel.

• Verricht zelfstandig en/
of begeleidt de esthetische
controle t.a.v. de gedetailleerde
uitwerking van technische
facetten in relatie tot het
geheel van het ontwerp.

• Benoemt op hoofdlijnen de
verantwoordelijkheden en
communicatieprocessen t.a.v.
de directievoering.

• Benoemt de
verantwoordelijkheden en
communicatieprocessen t.a.v.
de directievoering.

• Toont aan over de juiste en
adequate kennis te beschikken
m.b.t. de directievoering en
de daarmee samenhangende
verantwoordelijkheden.
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