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1 Algemeen 
Tijdens de opleiding wordt jouw ontwikkeling als studerende beroepsbeoefenaar gevolgd in de zogenaamde 
voortgangsgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats na het eerste, derde en vijfde studio. 
In de gesprekken ligt de nadruk op de ontwikkelingen in, en relatie tussen, de beroepspraktijk (buitenschoolse 
curriculum) en de studie (binnenschools curriculum), hoe jij aan de vereiste beroepskwalificaties werkt en op welk 
niveau en het ontwikkelingsplan dat jij voor jezelf hebt opgesteld om aan het eind van de opleiding aan alle vereisten 
voor het diploma te voldoen. 

2 Voorwaarden voor deelname 
Wie in aanmerking komt voor een voortgangsgesprek wordt hiervoor door het studiesecretariaat een aantal weken 
van tevoren per mail uitgenodigd. Het gesprek vindt plaats met meerdere studenten uit verschillende jaargangen en 
een opleidingscoördinator en biedt daardoor gelegenheid voor uitwisseling van vragen, commentaren, adviezen en 
suggesties. 

Je dient je goed voor te bereiden op het gesprek om aan de onderstaande punten te kunnen voldoen: 
1. een helder inzicht geven in de stand van zaken in het buitenschools- en binnenschools curriculum, eventueel door

o.a. het materiaal uit jouw portfolio in te brengen; 
2. het aan de orde stellen van eventuele gesignaleerde problemen, vragen en opmerkingen;
3. de keuzes voor studieonderdelen voor de volgende onderwijsperiode aan de orde stellen in het kader van het eigen

ontwikkelingsplan;
4. inzicht geven in welke stappen er de komende periode gezet worden om binnen de actuele werkplek bepaalde

beroepskwalificaties op een hoger niveau te krijgen en/of aan nieuwe beroepskwalificaties te werken;
5. eventueel het aan de orde stellen van het verkrijgen van een nieuwe werkplek om de carrièreontwikkeling verder te

brengen;
6. reflecteren op de relatie tussen praktijk- en studie-activiteiten.

3 Beroepskwalificaties 
Voor de beide opleidingen architectuur en stedenbouw zijn de in de wet vastgelegde eindkwalificaties vertaald in 
zes integrale beroepskwalificaties verdeeld in de categorieën vakmanschap en houding. Het schema waarin 
deze beroepskwalificaties nader zijn beschreven, inclusief niveau-omschrijvingen, vind je in de Hogeschoolgids 
Masteropleidingen. 

Specifiek voor het buitenschools curriculum zijn acht beroepskwalificaties geformuleerd die door het Bureau 
Architectenregister (BA) zijn opgesteld voor de BeroepsErvaringPeriode (BEP). De Academies van Bouwkunst 
hebben aan deze beroepskwalificaties drie niveau-omschrijvingen met beoordelingscriteria gekoppeld. In de 
Handleiding buitenschools curriculum je in de bijlage het Overzicht beroepskwalificaties buitenschools curriculum. 
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