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De pre-master Architectuur & 
Techniek brengt binnen een half  
jaar je technische kennis op peil: 
de kennis op constructief en technisch 
gebied die je nodig hebt om aan de 
masteropleiding Architectuur te kunnen 
starten, maar ook om je positie in de 
praktijk te verstevigen.

Het programma bestaat uit  
praktijkopdrachten in de vorm van 
een atelier Ontwerp & Techniek, 
een laboratorium Construeren in 
beton, staal & hout en een laboratorium 
Bouwfysica. Na het succesvol afronden 
van dit programma ben je toelaatbaar 
tot de masteropleiding Architectuur.

De pre-master is bedoeld voor  
studenten van een Beeldende  
Kunstacademie richting Ruimtelijk  
Ontwerpen, Interieurarchitectuur of  
Architectonische Vormgeving. 



Tijdens mijn studie aan de kunstacademie 
was ik niet enkel geïnteresseerd in het 
ontwerpen  van een interieur, maar vond ik 
het ook interes sant om zélf de binnenruimtes 
te kunnen be palen.  Mijn afstudeer opgave 
was een soort sociale woontoren. Dit had 
veel meer met architectuur en sociaal-maat-
schappelijke zaken te maken dan alleen met 
 interieur. Er ging een nieuwe wereld voor me 
open: ik was na mijn afstuderen nog lang niet 
klaar, ik was net begonnen! 

Techniek en constructie zijn onderwerpen 
waar weinig aandacht aan besteed werd 
tijdens mijn vooropleiding. De pre-master 
Architectuur  & Techniek sloot hier dan ook 
perfect op aan. In een half jaar tijd heb ik 
mijn technische  basiskennis op peil kun-
nen brengen.  Daarvoor wist ik niet eens wat 
bouwfysica was!   De grootste eyeopener: 
niets is wat het lijkt. Elke  ontwerpbeslissing 
heeft consequenties voor de detaillering en 
uitvoering. Ook nu ik studeer aan de master 
Architectuur leer ik nog veel op dit vlak en 
wordt de technische uitwerking van mijn 
ontwerpen steeds beter.

Nina van Osta
Tekenaar / assistent ontwerper bij Inbo, student Architectuur

Vooropleiding Interieurarchitectuur aan de AKV | St. Joost in Breda



Programma
Het pre-masterprogramma bestaat uit een atelier  
Ontwerp & Techniek, een laboratorium Construeren in beton,  
staal & hout en een laboratorium Bouwfysica.  
Het programma is in totaal 15 studiepunten (ECTS). 

1 Atelier Ontwerp & Techniek (9 ECTS)
Het ontwerp- en techniekatelier geeft je kennis van en inzicht in de meest 
voorkomende bouwtechnische constructies, en leert je om die kennis en  
inzicht concreet toe te passen. Bovendien is het atelier erop gericht ontwerp  
en techniek te integreren. Hierbij komen vooral de constructieve consequenties  
aan de orde die volgen uit zelfgenomen ontwerpbesluiten.

In het atelier wordt een kleinschalig publiek gebouw ontworpen die constructief  
en bouwtechnisch worden uitgewerkt, inclusief principedetails. Gedurende het  
hele ontwerp- en uitwerkingsproces ligt het accent op het onderzoeken en 
toepassen van constructieve principes en een coherente uitwerking van alle 
bouwtechnische aspecten, zoals materiaalkeuze en detaillering. Ontwerp, 
constructie en techniek worden als één geheel onderzocht met behulp van 
tekeningen, maquettes en mockups. 

Na afronding heb je kennis van en vaardigheid in het coherent uitwerken 
van een ontwerp tot en met de constructie, materialisering en detaillering.

2 Laboratorium Construeren in beton, staal & hout (3 ECTS)
Dit laboratorium geeft inzicht in de grondbeginselen van de mechanica, 
en het construeren in hout, staal en beton, inclusief vuistregels en de geldende 
normen. Het laboratorium wordt afgerond door middel van een opgave.  
In deze opgave wordt de aangeboden kennis in een eenvoudig ontwerp  
toegepast. Na afronding van dit laboratorium heb je basiskennis 
van mechanica, bouwtechnische begrippen en vuistregels, en vaardigheid 
in het toepassen van deze kennis in een eenvoudige ontwerpopgave.

3 Laboratorium Bouwfysica (3 ECTS)
Dit laboratorium maakt je bekend met bouwfysische aspecten zoals licht,  
geluid, warmte, en lucht, en hoe bouwfysische principes in duurzame 
ontwerpkeuzen en ontwerpoplossingen gebruikt kunnen worden. 
Na afronding van dit laboratorium heb je kennis van en vaardigheid in 
het integreren van bouwfysische aspecten in het ontwerp. 



Voor wie
De pre-master Architectuur & 
Techniek richt zich op studenten 
die geïnteresseerd zijn in een 
masteropleiding tot architect, maar 
nog niet voldoende kennis hebben 
van bouwtechnische en bouwfysische 
aspecten van het architectonisch 
ontwerp.

Toelaatbaar zijn studenten afkomstig  
van een Beeldende Kunstacademie  
met een:
- hbo-bachelordiploma
 Interieurarchitectuur (Interior   
 Architecture of Interior Design);
- hbo-bachelordiploma Ruimtelijk  
 Ontwerp (Spatial design);
- hbo-bachelordiploma
 Architectonische Vormgeving;
- of ontwerpers die al op hbo-niveau 
 werkzaam zijn.

Studenten die nog studeren aan één  
van bovengenoemde opleidingen 
kunnen onder voorwaarden de  
pre-master ook als minor volgen. 

Instromen
Het techniekprogramma wordt één keer 
per jaar aangeboden een heeft een 
looptijd van één semester:
september tot februari.

Rooster
Het lesrooster van de pre-master 
loopt gelijk met met het rooster van 
de masteropleidingen Architectuur en 
Stedenbouw. De laboratoria vinden 
plaats op donderdagavond  
en vrijdagochtend en bestaan elk uit  
14 bijeenkomsten inclusief afronding. 
Het atelier bestaat uit 15 bijeenkomsten 
inclusief de afronding op vrijdagmiddag.

Certificaat en toelating
Wanneer alle onderdelen van het  
pre-masterprogramma met een 
voldoende zijn afgerond ontvang je 
een certificaat. Met dit certificaat en 
het diploma van de bacheloropleiding 
ben je formeel toelaatbaar tot de 
masteropleiding Architectuur aan de 
Rotterdamse Academie van Bouwkunst. 

Naast de formele toelatingseisen  
moet je ook voldoen aan de inhoudelijke 
beginkwalificaties. Deze worden 
getoetst tijdens een startgesprek aan  
de hand van je portfolio na afronding  
van de pre-master.

Aanmelden
Na jouw aanmelding voor de pre-master  
word je uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek met een 
opleidingscoördinator die je graag 
informeert en adviseert over het 
programma, praktische zaken en  
je ambitie om de masteropleiding 
Architectuur te gaan doen.

Contact
Kijk voor meer informatie over de  
pre-master Architectuur & Techniek,  
de masteropleiding Architectuur en  
hoe je je kunt aanmelden op onze 
website www.ravb.nl 
 
of neem contact op met:

Rotterdamse Academie van Bouwkunst
010-794 4855 | info@ravb.nl



Opgave
De studenten kregen de opdracht om een kleine 
woning te ontwerpen in het tuindorp Heijplaat met  
een publiek onderdeel.  
Het gebouw mocht niet groter zijn dan 10x10x10 m1

en moest een oppervlakte hebben van minimaal 
150 m2.  
Het privé gedeelte moest minimaal een slaapkamer, 
badkamer, keuken en woonkamer bevatten.  
De bestemming van de publieke ruimte was vrij  
te kiezen.

Uitwerking
Met de uitwerking van het ontwerp zijn alle fasen,  
van concept tot en met de uitvoering, van fundering  
en constructie tot en met de afbouw en detaillering  
aan de orde gekomen.

De invulling is elk jaar anders, van woning tot publieke ruimte.

Atelier  
Ontwerp & Techniek

Madeleine Mans 
Aanzicht (bovenste beeld)

Eilien Neumann
Maquette (onderste beeld)





Uitwerking begane grond 1:100

Atelier  
Ontwerp & Techniek
uitwerking
  
Madeleine Mans



Detail raam, horizontaal
Detail aansluiting HSB-Elementen

“In hele korte tijd komen alle aspecten van een ontwerp  
aan bod; van concept tot technische uitwerking in details.  

En met name hoe die twee absoluut niet los van  
elkaar kunnen bestaan.”
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Atelier  
Ontwerp & Techniek
uitwerking
  
Eilien Neumann

Doorsnede A-A 1:50



“Het technisch 
programma leert 
jou dat technisch 
uitwerken en 
detailleren ook 
ontwerpen is.”
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DETAIL 8: STAALPLAAT BETONVLOER 1:10 (ZAZ)
VLOER VERDIEPING (ARVAL) DIKTE 100 MM
GEWICHT: 164KG/M2 

1.  Lijfhoekstalen
2.  Staalplaatbetonvloer
3.  PURschuim mineraalwol
4.  Kroonlijst/Daktrim L-profiel
5.  Waterkerende folie
6.  L-profiel om bekisting op te vangen
7.  Sandwich betonpaneel
8.  Polycarbonaatplaat
9  Afwerking betontegels 60X60X6
10. Tegeldrager, kunststof, instelbaar
11.  Architectonisch sierbeton 30mm
12.  Gevelplaatankers
13. Verankering van draagmuur  en staalplaatbetonvloer

L-profiel om
polycarbonaatplaat tegen
het sandwichpaneel te
bevestigen

IPE 330 LIGGER

DETAIL 9: POLYCARBONAATPLATEN
1. Polycarbonaatplaat 60mm U-waarde 0,71 m2 W/K
3. UPN-profiel bevestigd aan de HEA profiiel om de 
2000mm

DETAIL 10 FUNDERING 1:10 (ZAZ)

1.  EPS isolatie 100mm (als funderingsbekisting)
 Densiteit is 150 kg/m³
2.  Fundering beton
3.  Dampwerende folie
4.  Draagvloer 150mm
5.  HEA 360
6.  Stalen plaatje
7.  Bevestiging met bouten
8.  Vulbloke
9.  Prefab betonnnen sandwichpaneel 200mm
10.  Maaiveld
11.  Harde isolatie PUR
12.  Waterkerende folie
13.  Ankerprofiel ter bevestiging van de wanden
 Met l-profiel
14.  Afwerkingsvloer 100mm beton gevlienderd




