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10    Onderwijs- & Examenregeling 

2018-2019 Rotterdamse Academie 

van Bouwkunst / IGO 
 
 
Deze onderwijs- en examenregeling is door de directie van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving 
vastgesteld op 16 juli 2018 na instemming van de OC op 13-02-2018 en de IMR op 29-05-2018.  
 
 

ARTIKEL 10.1 

Opleidingen Rotterdamse Academie van Bouwkunst / IGO 
 

1. Opleidingen 

Door de Rotterdamse Academie van Bouwkunst worden de Masteropleiding Architectuur, CROHO 

44336, opleiding tot architect (MSc in de Architectuur) en Masteropleiding Stedenbouw, CROHO 44338, 

opleiding tot stedenbouwkundige (MSc in de Stedenbouw) aangeboden.  

 

2. Voertaal 

De voertaal van het onderwijs en van de examens is het Nederlands, tenzij: 

• het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven 

wordt (art. 7.2 sub b WHW); 

• het als onderdeel van de vaardigheid in het vakgebied van de opleiding onmisbaar is om ook 

curriculumonderdelen in een andere taal te geven (art. 7.2 sub c WHW). 

Elk cursusjaar wordt in het programmaoverzicht vermeld in welke programmaonderdelen het onderwijs 

geheel of gedeeltelijk in het Engels worden verzorgd. 

 

 

ARTIKEL 10.1.1 

Opzet van het onderwijs 
 

1. Opbouw, inhoud en samenstelling 

Beide opleidingen worden aangeboden in de vorm van concurrent-onderwijs. Conform de Nederlandse 

Wet op de Architectentitel (WAT) dient een deel van de opleiding een beroepspraktijkcomponent te 

bevatten. De opleidingen aan alle Academies van Bouwkunst in Nederland hebben dit geregeld middels 

het concurrent-onderwijs, het gelijktijdig doorlopen van een buitenschools curriculum en een 

binnenschools curriculum. 

 

Het binnenschools curriculum omvat een programma van studieonderdelen waaruit deels een 

individueel studietraject samengesteld kan worden: studio’s, colleges, extra-curriculair en 

Winterworkshops. Binnen de studio’s vindt het integrale ontwerponderwijs plaats, waar de overdracht 

van praktische kennis en vaardigheden deel van uitmaakt. Het theorie-onderwijs wordt verzorgd in een 

grote verscheidenheid aan colleges. Het programma-aanbod betreft de eerste drie nominale jaren. In 

het vierde nominale jaar werkt de student aan het afstudeerproject. 
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Het buitenschools curriculum betreft de beroepservaring van de studerende werknemer in de 

beroepspraktijk op een voor de desbetreffende opleiding relevante werkplek, meest in een reguliere 

arbeidsverhouding (CAO). De praktijk biedt de mogelijkheid tot een ontwikkelingsproces wat betreft 

beroepsproducten zowel als beroepsverantwoordelijkheden. In deze praktijk is geen sprake van aanbod 

gestuurde inhoud, omdat het geen gesimuleerde maar de werkelijke praktijk betreft van de studerende 

werknemer die in het kader van zijn werk en beoogde beroepsuitoefening tevens studeert. De werkplek 

dient daarom de studerende werknemer de condities te bieden om de inhoudelijke leerresultaten te 

bereiken. De opleiding vormt in feite onderdeel van de loopbaanontwikkeling. 

 

Beide opleidingen zijn verdeeld in twee fasen: de hoofdfase bestaande uit drie studiejaren van elk 2 

semesters (6 semesters totaal) en een afstudeerfase van 2 semesters. 

1. De hoofdfase is gericht op verdieping en maakt geen onderscheid tussen de studiejaren van 

studenten. Dat betekent ook dat er slechts in beperkte mate sprake is een inhoudelijke 

‘opeenvolging’ van curriculumonderdelen. Onderwijskundig uitgangspunt bij deze horizontale 

organisatie is dat het studiemateriaal (de verzamelde leerresultaten) niet gelieerd wordt aan de 

aanbodzijde, maar aan de vraagzijde. Dientengevolge is samenhang in een programma geen 

noodzakelijke aan te brengen eigenschap, maar één van de belangrijkste resultaten van het 

studeren zelf. Samenhang is een opdracht aan de studenten. Studenten worden daarin begeleid en 

getoetst in hun keuzen en beslissingen door een individueel ingericht traject van loopbaancoaching. 

2. Het afstuderen is wel als specifieke fase gedefinieerd en bestaat uit het afstudeerproject en de 

praktijkschouw (zie Artikel 10.2.3. paragraaf 3. Het afstudeerproject is vergelijkbaar met een relatief 

autonoom bewijs van kunnen, zoals een ontwerp dat in de praktijk ook is. Met het afstudeerproject 

toont de student aan het beroep van architect of stedenbouwkundige uit te kunnen oefenen, in 

overeenstemming met de eisen voor inschrijving in het register als architect of stedenbouwkundige. 

Met het afstudeerproject dient de student zich als architect of stedenbouwkundige te positioneren 

en te presenteren. Het biedt ook de mogelijkheid een kritische bijdrage te leveren aan het debat 

over belangrijke en actuele, maatschappelijke en/of vakmatige kwesties. Het afstudeerproject kan 

daarmee een belangrijke maatschappelijke relevantie hebben, of waardevol zijn voor de 

ontwikkeling van het vakgebied van de architectuur of stedenbouwkunde. 

2. Opleidingsduur, opleidingsjaar en studiebelasting  

Beide opleidingen duren ieder nominaal vier jaar en omvatten 6720 studiebelastinguren (SBU). Met deze 

totale nominale duur, volgend op een 4-jarige relevante bacheloropleiding, voldoen de opleidingen van 

de Academie aan de Europese Architectenrichtlijn. Een opleidingsjaar is verdeeld in twee semesters. Er 

kan per semester worden ingeschreven op een opleiding. Een opleidingsjaar eindigt op 31 augustus 

zowel voor de september- als de februari-instroom. 

3. ECTS-credits en studiebelasting 

Eén ECTS-credit staat voor 28 studiebelastingsuren. De totale studiewaardering is 240 ECTS-credits, 

verdeeld in 120 ECTS-credits voor het binnenschools curriculum en 120 ECTS-credits voor het 

buitenschools curriculum. Voorafgaand aan het afstuderen moeten er 90 ECTS-credits voor het 

binnenschools curriculum en 90 ECTS-credits voor het buitenschools curriculum zijn behaald.  

De totale studiebelasting (SBU) voor de beroepservaring bedraagt nominaal 840 uur per jaar, dat wil 

zeggen 20 uur per week die daadwerkelijk als beroepservaring aangemerkt kan worden.  

De meeste studerende werknemers aan de Academie werken vier dagen per week worden (42 

werkweken/jaar). Uit ervaring blijkt dat de 20 uur beroepservaring gemiddeld 60% van een 32-urige 

werkweek uitmaakt. Dit betekent dat er in de meeste gevallen 30 tot 36 ECTS voor het buitenschools 

curriculum per opleidingsjaar verstrekt kunnen worden, indien er kwantitatief en kwalitatief aan de 

beoordelingsnormen wordt voldaan. Daarvan kan zowel naar boven als naar beneden worden 

afgeweken. 
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4. Verdeling ECTS over de nominale opleidingsduur 
 

 

Studiejaar 1 2 3 Subtotaal 4 totaal 

Studio’s 22 22 22 66 0 66 

Colleges 6 6 6 18 0 18 

Winterworkshops 1 1 1 3 0 3 

Extra-curriculair 1 1 1 3 0 3 

Afstuderen 0 0 30 30 

Beroepservaring 30 30 30 90 30 120 

Totaal 60 60 60 180 60 240 

 

5. Programma-opzet, ECTS-credits en verplichte onderwijsonderdelen MSc in de Architectuur 
 
 

Studiejaar 1 2 3 4 

Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 

Onderwijs Hoofdfase afstuderen 

Studio’s (66) 

66 ECTS, vrije keuze uit het totale aanbod, met dien verstande dat: 

• Er minimaal 3 semester-studio’s (elk 11 ECTS) en minimaal 2 kwartaal-

studio’s (1 van 5 ECTS en 1 van 6 ECTS) gedaan moeten worden 

• Er minimaal 44 ECTS voor architectuur-studio’s behaald worden en 

minimaal 11 ECTS voor stedenbouw- of combinatiestudio’s behaald worden 

0 

Colleges (18) 

18 ECTS, waarvan 10 ECTS voor de verplichte colleges: 

• Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis 1 (2 ECTS) 

• Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis 2 (2 ECTS) 

• Architectuurgeschiedenis 3 (2 ECTS) 

• Architectuurtheorie (2 ECTS) 

• Kritiek (2 ECTS) 

De overige ECTS kunnen behaald worden door vrije keuze uit het totale aanbod 

0 

Winterworkshops 1 1 1 0 

Extra-curriculair 1 1 1 0 

Afstuderen 0 0 0 30 

Beroepservaring 30 30 30 30 
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6. Programma-opzet, ECTS-credits en verplichte onderwijsonderdelen MSc in de Stedenbouw 

 

Studiejaar 1 2 3 4 

Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 

Onderwijs Hoofdfase afstuderen 

Studio’s (66) 

66 ECTS, vrije keuze uit het totale aanbod, met dien verstande dat: 

• Er minimaal 3 semester-studio’s (elk 11 ECTS) en minimaal 2 kwartaal-studio’s 

(1 van 5 ECTS en 1 van 6 ECTS) gedaan moeten worden 

• Er minimaal 44 ECTS voor stedenbouw-studio’s behaald worden en minimaal 

11 ECTS voor architectuur- of combinatiestudio’s behaald worden 

0 

Colleges (18) 

18 ECTS, waarvan 10 ECTS voor de verplichte colleges: 

• Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis 1 (2 ECTS) 

• Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis 2 (2 ECTS) 

• Stedenbouwgeschiedenis 3 (2 ECTS) 

• Stedenbouwtheorie (2 ECTS) 

• Kritiek (2 ECTS) 

De overige ECTS kunnen behaald worden door vrije keuze uit het totale aanbod 

0 

Winterworkshops 1 1 1 0 

Extra-curriculair 1 1 1 0 

Afstuderen 0 0 0 30 

Beroepservaring 30 30 30 30 

 
 

7. Conversietabel Masteropleiding Architectuur van curriculum 15-16 en 16-17 naar 

curriculum 18-19 

De verplichtingen uit de oude curricula zijn op de hieronder genoteerde wijze binnen het nieuwe 

curriculum te verwezenlijken. Indien nodig beslist de examencommissie in voorkomende gevallen over 

een vervangend studieprogramma. 
 

In curriculum 2015-2016 en eerder In curriculum 2018-2019 

Naam/omschrijving Naam/omschrijving 

Atelier (9 ECTS) 
Het ontwerp-deel van een semester-studio (9 ECTS) of de beide 

ontwerpdelen van 2 kwartaal-studio’s (samen 9 ECTS) 

2 x 1e jaars ateliers architectuur 

Verplichting vervalt; wel moeten nog steeds in totaal 54 ECTS 

voor ateliers, dan wel ontwerp-delen van studio’s, gehaald 

worden 

‘architectuur-punten’ ateliers (36 ECTS) 36 ECTS voor de ontwerp-delen van architectuur-studio’s  

‘stedenbouw-punten’ ateliers (9 ECTS) 

9 ECTS voor het ontwerp-deel van een semester-studio 

stedenbouw of combinatie of voor de ontwerp-delen van 2 

kwartaal-studio’s stedenbouw en/of combinatie 

Laboratorium (1, 1,5 of 2 ECTS) 
Het vaardigheden-deel van een semester-studio (2 ECTS) of een 

kwartaal-studio (1 ECTS) 
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Onderzoekslaboratorium 

• Het onderzoeksvaardigheden-deel van een semester-

studio of een kwartaal-studio met 

onderzoeksvaardigheden. 

• De verplichting om de 1e jaars onderzoekslaboratoria te 

behalen, vervalt. De studenten die voor september 2016 

zijn ingestroomd moeten echter nog steeds wel 4 

onderzoekslaboratoria halen (zoals vastgelegd in de OER 

van hun startjaar). Indien ze aan het begin van studiejaar 

2017-2018 nog geen 4 onderzoekslaboratoria hebben 

behaald én het aantal studio’s dat ze nog moeten halen 

kleiner is dan het aantal onderzoekslaboratoria dat ze nog 

moeten halen, geldt het behalen van het 

onderzoeksvaardigheden-deel van een semester-studio of 

een kwartaal-studio met onderzoeksvaardigheden + de 

aanvullende opdracht (samen 1 ECTS) als het behalen van 

een onderzoekslaboratorium volgens het oude curriculum. 

Communicatielaboratorium 

• Het communicatievaardigheden-deel van een semester-

studio of een kwartaal-studio met 

communicatievaardigheden. 

• De verplichting om de 1e jaars communicatielaboratoria te 

behalen, vervalt. De studenten die voor september 2016 

zijn ingestroomd moeten echter nog steeds wel 3 

communicatielaboratoria halen (zoals vastgelegd in de OER 

van hun startjaar). Indien ze aan het begin van studiejaar 

2017-2018 nog geen 3 communicatielaboratoria hebben 

behaald én het aantal studio’s dat ze nog moeten halen 

kleiner is dan het aantal communicatielaboratoria dat ze 

nog moeten halen, geldt het behalen van het 

communicatievaardigheden-deel van een semester-studio 

of een kwartaal-studio met communicatievaardigheden + 

de aanvullende opdracht (samen 1 ECTS) als het behalen 

van een communicatielaboratorium volgens het oude 

curriculum. 

Reflectielaboratorium 

• Het reflectievaardigheden-deel van een semester-studio of 

de reflectievaardigheden-delen van 2 kwartaal-studio’s. 

• Let op: De studenten die voor september 2016 zijn 

ingestroomd, moeten nog steeds wel 1 

reflectielaboratorium halen (zoals vastgelegd in de OER van 

hun startjaar). Indien ze aan het begin van studiejaar 2017-

2018 nog geen reflectielaboratorium hebben behaald én ze 

geen studio meer hoeven te halen, geldt het behalen van 

het reflectievaardigheden-deel van een semester-studio + 

de aanvullende opdracht (samen 1 ECTS) – of het behalen 

van de reflectievaardigheden-delen van 2 kwartaal-studio’s 

+ de aanvullende opdracht (samen eveneens 1 ECTS) – als 

het behalen van een reflectielaboratorium volgens het 

oude curriculum. 

Laboratorium Schrijven & Argumenteren (1 ECTS) College Kritiek (2 ECTS) 

College Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis (3 

ECTS) 

College Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis 1 (2 ECTS) + 

College Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis 2 (2 ECTS) 

College Beroep & Ondernemerschap (1 ECTS) 

De verplichting dit 1e jaars college te behalen, vervalt; wel 

moeten nog steeds in totaal 18 ECTS voor colleges gehaald 

worden 

College Typologie & Morfologie (2 ECTS) 

De verplichting dit 1e jaars college te behalen, vervalt; wel 

moeten nog steeds in totaal 18 ECTS voor colleges gehaald 

worden 
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Verslag Studie & Praktijk Vervalt 

In curriculum 2016-2017 In curriculum 2018-2019 

Naam/omschrijving Naam/omschrijving 

Twee kwartaalstudio’s 11 ECTS Twee kwartaalstudio’s 11 ECTS 

Architectuurgeschiedenis Architectuurgeschiedenis 3 

Kritiek (1 ECTS) Kritiek (2 ECTS) 

 
 

8. Conversietabel Masteropleiding Stedenbouw van curriculum 15-16 en 16-17 naar 

curriculum 18-19 

De verplichtingen uit de oude curricula zijn op de hieronder genoteerde wijze binnen het nieuwe 

curriculum te verwezenlijken. Indien nodig beslist de examencommissie in voorkomende gevallen over 

een vervangend studieprogramma. 
 

In curriculum 2015-2016 en eerder In curriculum 2018-2019 

Naam/omschrijving Naam/omschrijving 

Atelier (9 ECTS) 
Het ontwerp-deel van een semester-studio (9 ECTS) of de beide 

ontwerpdelen van 2 kwartaal-studio’s (samen 9 ECTS) 

2 x 1e jaars ateliers stedenbouw 

Verplichting vervalt; wel moeten nog steeds in totaal 54 ECTS 

voor ateliers, dan wel ontwerp-delen van studio’s, gehaald 

worden 

‘stedenbouw-punten’ ateliers (36 ECTS) 36 ECTS voor de ontwerp-delen van stedenbouw-studio’s  

‘architectuur-punten’ ateliers (9 ECTS) 

9 ECTS voor het ontwerp-deel van een semester-studio 

architectuur of combinatie of voor de ontwerp-delen van 2 

kwartaal-studio’s architectuur en/of combinatie 

Laboratorium (1, 1,5 of 2 ECTS) 
Het vaardigheden-deel van een semester-studio (2 ECTS) of een 

kwartaal-studio (1 ECTS) 

Onderzoekslaboratorium 

• Het onderzoeksvaardigheden-deel van een semester-

studio of een kwartaal-studio met 

onderzoeksvaardigheden. 

• De verplichting om de 1e jaars onderzoekslaboratoria te 

behalen, vervalt. De studenten die voor september 2016 

zijn ingestroomd moeten echter nog steeds wel 4 

onderzoekslaboratoria halen (zoals vastgelegd in de OER 

van hun startjaar). Indien ze aan het begin van studiejaar 

2017-2018 nog geen 4 onderzoekslaboratoria hebben 

behaald én het aantal studio’s dat ze nog moeten halen 

kleiner is dan het aantal onderzoekslaboratoria dat ze nog 

moeten halen, geldt het behalen van het 

onderzoeksvaardigheden-deel van een semester-studio of 

een kwartaal-studio met onderzoeksvaardigheden + de 

aanvullende opdracht (samen 1 ECTS) als het behalen van 

een onderzoekslaboratorium volgens het oude curriculum. 
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Communicatielaboratorium 

• Het communicatievaardigheden-deel van een semester-

studio of een kwartaal-studio met 

communicatievaardigheden. 

• De verplichting om de 1e jaars communicatielaboratoria te 

behalen, vervalt. De studenten die voor september 2016 

zijn ingestroomd moeten echter nog steeds wel 3 

communicatielaboratoria halen (zoals vastgelegd in de OER 

van hun startjaar). Indien ze aan het begin van studiejaar 

2017-2018 nog geen 3 communicatielaboratoria hebben 

behaald én het aantal studio’s dat ze nog moeten halen 

kleiner is dan het aantal communicatielaboratoria dat ze 

nog moeten halen, geldt het behalen van het 

communicatievaardigheden-deel van een semester-studio 

of een kwartaal-studio met communicatievaardigheden + 

de aanvullende opdracht (samen 1 ECTS) als het behalen 

van een communicatielaboratorium volgens het oude 

curriculum. 

Reflectielaboratorium 

• Het reflectievaardigheden-deel van een semester-studio of 

de reflectievaardigheden-delen van 2 kwartaal-studio’s. 

• Let op: De studenten die voor september 2016 zijn 

ingestroomd, moeten nog steeds wel 1 

reflectielaboratorium halen (zoals vastgelegd in de OER van 

hun startjaar). Indien ze aan het begin van studiejaar 2017-

2018 nog geen reflectielaboratorium hebben behaald én ze 

geen studio meer hoeven te halen, geldt het behalen van 

het reflectievaardigheden-deel van een semester-studio + 

de aanvullende opdracht (samen 1 ECTS) – of het behalen 

van de reflectievaardigheden-delen van 2 kwartaal-studio’s 

+ de aanvullende opdracht (samen eveneens 1 ECTS) – als 

het behalen van een reflectielaboratorium volgens het 

oude curriculum. 

Laboratorium Schrijven & Argumenteren (1 ECTS) College Kritiek (2 ECTS) 

College Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis (3 

ECTS) 

College Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis 1 (2 ECTS) + 

College Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis 2 (2 ECTS) 

College Beroep & Ondernemerschap (1 ECTS) 

De verplichting dit 1e jaars college te behalen, vervalt; wel 

moeten nog steeds in totaal 18 ECTS voor colleges gehaald 

worden 

College Typologie & Morfologie (2 ECTS) 

De verplichting dit 1e jaars college te behalen, vervalt; wel 

moeten nog steeds in totaal 18 ECTS voor colleges gehaald 

worden 

Verslag studie & praktijk Vervalt  

In curriculum 2016-2017 In curriculum 2018-2019 

Naam/omschrijving Naam/omschrijving 

Twee kwartaalstudio’s 11 ECTS Twee kwartaalstudio’s 11 ECTS 

Stedenbouwgeschiedenis Stedenbouwgeschiedenis 3 

Kritiek (1 ECTS) Kritiek (2 ECTS) 
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ARTIKEL 10.1.2 

Deelname aan het onderwijs 
 

1. Toelating 

a. Toelatingseisen 

Om te worden toegelaten tot de masteropleidingen moeten studenten voldoen aan formele 

toelatingseisen met betrekking tot vooropleiding en diploma’s, en inhoudelijke beginkwalificaties die 

nader staan omschreven in Artikel 10.2.1, lid 7. Tevens dient er voldoende waarborg te zijn dat de 

aanstaande student een relevante beroepspraktijk bij aanvang van de opleiding heeft, dan wel na 

maximaal 1 semester zal verkrijgen. 

b. Startgesprek 

Bij het verzoek tot inschrijving via Studielink is de kandidaat getoetst op de formele toelatingseisen. De 

daadwerkelijke toelating gebeurt in een startgesprek met een opleidingscoördinator. In dit gesprek 

wordt de kandidaat beoordeeld op de inhoudelijke beginkwalificaties. 

c. Internationale studenten 

Internationale studenten die de Nederlandse taal niet machtig zijn maar voor wie Engels de moedertaal 

is, en aan de onder 1a en 1b genoemde toelatingseisen voldoen met uitzondering van de Nederlandse 

taalvaardigheid, kunnen worden toegelaten tot de Engelstalige onderwijsonderdelen van de opleidingen. 

 

Internationale studenten die de Nederlandse taal niet machtig zijn en voor wie Engels niet de 

moedertaal is, en aan de onder 1a en 1b genoemde toelatingseisen voldoen met uitzondering van de 

Nederlandse taalvaardigheid, moeten aantonen een Engels taalexamen te hebben behaald. Vereist 

wordt een ‘academic’ IELTS-test (www.ielts.org) met een minimum score van 6, of een TOEFL-test 

(www.ets.org/toefl) met een minimum score van 87 (Internet-Based Test), of 227 (Computer-Based Test), 

of 569 (Paper-Based Test). Is dit het geval dan kunnen zij worden toegelaten tot de Engelstalige 

onderwijsonderdelen van de opleidingen. 

 

Internationale studenten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, en het volledige opleidingstraject 

willen volgen teneinde de opleiding met het diploma af te sluiten, dienen de ‘Toets Nederlands als 

tweede taal’ (Toets NT2) met voldoende resultaat afgerond te hebben en aan de onder 1a en 1b 

genoemde toelatingseisen te voldoen, alvorens zij kunnen worden toegelaten. 

 

De toets NT2 wordt door de Hogeschool Rotterdam zelf afgenomen. Aan deelname aan de toets zijn 

kosten verbonden. Alleen als de kandidaat het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal - programma 

II’ al heeft afgerond wordt voor de Toets NT2 vrijstelling verleend. 

 

Internationale studenten kunnen in het kader van hun masteropleiding in het thuisland gedurende een 

jaar cursusmodulen aan de Academie volgen. Na afloop ontvangen zij een verklaring van de gevolgde 

cursussen inclusief de omschrijving van werkvorm, leerresultaten, toetsvorm en beoordelingscriteria, en 

indien met voldoende resultaat afgerond de behaalde ECTS-credits. 

 

d. Formeel toelaatbaar masteropleiding Architectuur 

Formeel toelaatbaar tot de masteropleiding Architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst  

zijn kandidaten met: 

• een hbo-diploma Bachelor of Built Environment met een minor Architectuur; 
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• een hbo-diploma Beeldende Kunstacademie richting Ruimtelijk Ontwerpen, Interieurarchitectuur of 

Architectonische Vormgeving + het certificaat van de pré-master Ontwerp & Techniek van de RAvB; 

• een wo-diploma Bachelor of Science in Architecture, of Bachelor of Science in Architecture, Building 

and Planning;  

• een wo-diploma Master of Science in Architecture, Urbanism and Building Technology, Master of 

Science in Architecture, Building and Planning, of Master of Science in Construction Management 

and Engineering;  

• een certificaat van een postdoctorale of postacademische opleiding aan een Nederlandse instelling 

op het gebied van de architectuur; 

• een vergelijkbare binnen- of buitenlandse bachelor- of masterdiploma, waarbij geldt dat het 

buitenlandse diploma door de Nuffic International Recognition Department is erkend. (De 

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs aangewezen 

door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als het nationale 

informatiecentrum voor academische en professionele waardering van buitenlandse diploma’s). 

Definitieve toelating vindt plaats op basis van het startgesprek. 

e. Formeel toelaatbaar masteropleiding Stedenbouw 

Formeel toelaatbaar tot de masteropleiding Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam 

zijn kandidaten met: 

• een hbo-diploma Bachelor of Built Environment/Stedenbouw; 

• een hbo-diploma Bachelor of Built Environment/Ruimtelijke Ordening en Planologie met minor 

Stedenbouw; 

• een wo-diploma Bachelor of Science in Architecture, of Architecture, Building and Planning;  

• een wo-diploma Master of Science in Architecture, Urbanism and Building Technology, Master of 

Science in Architecture, Building and Planning)of Master of Science in Construction Management and 

Urban Development;  

• een wo-diploma Master of Science in Landscape Architecture and Planning; 

• een certificaat van een postdoctorale of postacademische opleiding aan een Nederlandse instelling 

op het gebied van Urban Design, Urban Development of Landscape Architecture and Planning; 

• een vergelijkbare binnen- of buitenlandse bachelor- of masterdiploma, waarbij geldt dat het 

buitenlandse diploma door de Nuffic International Recognition Department is erkend. (De 

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs aangewezen 

door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als het nationale 

informatiecentrum voor academische en professionele waardering van buitenlandse diploma’s). 

Definitieve toelating vindt plaats op basis van het startgesprek. 
 

2. Vrijstellingen (zie tevens artikel 9,7 in het algemene deel van de Hogeschoolgids) 

Studenten kunnen een vrijstelling krijgen van onderwijseenheden als ze kunnen aantonen dat ze met 

succes vergelijkbare leersituaties hebben voltooid. Die leersituaties moeten tenminste de inhoud, de 

omvang, de kwaliteit en het niveau hebben van het studieonderdeel waarvoor vrijstelling wordt 

gevraagd. Voor studio’s wordt alleen in uitzonderlijke gevallen vrijstelling verleend. Alleen individuele 

studenten komen voor vrijstelling in aanmerking. De procedure is als volgt: 

a. de student vraagt een vrijstelling aan bij de examencommissie; 

b. de examencommissie neemt een besluit na advies te hebben gevraagd aan de betrokken 

vakdocent(en); 

c. de examencommissie stelt de student schriftelijk van het besluit op de hoogte; 

d. de examencommissie geeft het besluit door aan het studiesecretariaat, dat de vrijstelling noteert. 
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3. Gaststudenten 

Het is mogelijk om als gaststudent losse onderwijseenheden uit het reguliere onderwijsaanbod te 

volgen. Hiervoor wordt in overleg een contract opgesteld. Voor gaststudenten gelden in principe 

dezelfde toelatingseisen als voor de overige studenten en ook met hen wordt een startgesprek 

gehouden. Gaststudenten kunnen alleen deelnemen aan studio’s, colleges, cursussen en workshops 

voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. Gaststudenten die een studieonderdeel met succes voltooien, 

kunnen - op verzoek - een bewijs van deelname krijgen. 

 

ARTIKEL 10.1.3 

Opleidingsvoortgang en loopbaanbegeleiding 
 

Gedurende de gehele opleiding worden de ontwikkelingen in het buiten- en binnenschools curriculum 

gevolgd in een traject van begeleiding, sturing, en advisering: 

 tijdens de jaarlijkse voortgangsgesprekken, nominaal na het behalen van 11 ECTS-credits aan 

studio’s, 33 ECTS-credits aan studio’s en 55 ECTS-credits aan studio’s;  

 tussentijdse voortgangsgesprekken op verzoek van de student dan wel de opleiding; 

 tijdens de bureaubezoeken (2 maal tijdens de opleiding en eventueel op verzoek werknemer en/of 

werkgever); 

 gedurende het gehele jaar (bilateraal en in de wandelgangen). 
 

Om de studenten te assisteren bij het monitoren van de eigen ontwikkeling in de beroepspraktijk en 

studie zijn er diverse informatiebrochures beschikbaar:  

 de Handleiding buitenschools curriculum; 

 de Instructie voor het portfolio; 

 de Informatie over (de procedure van) de praktijkschouw; 

 de Informatie over (de procedure van ) het afstuderen; 

 de Informatie over (de procedure van) de voortgangsgesprekken; 

 de Informatie over (de procedure van ) de drempelgesprekken.  
 

Het buitenschools curriculum van studenten wordt gedurende hun hele opleiding gevolgd tijdens de 

voortgangs- en drempelgesprekken, en de bureaubezoeken waar naast de student eveneens de mentor 

en/of begeleider wordt geconsulteerd. De coördinatoren beroepservaring staan de studenten bij met 

voorlichting en raad voor de beroepsuitoefening in de breedste zin van het woord gedurende de hele 

opleiding. 

 

Op het werk is het de mentor, tenminste drie jaar ingeschreven in het architectenregister en 

beroepsmatig werkzaam in de discipline van de desbetreffende student, die de student begeleidt (zie 

eisen Bureau Architectenregister). De mentor staat de student bij met voorlichting en raad voor de 

beroepsuitoefening in de breedste zin van het woord, gedurende de tijd dat de student bij het bureau 

van de mentor werkzaam is. De mentor brengt door middel van een door de Academie periodiek 

verstrekt Evaluatieformulier beroepservaring schriftelijk verslag uit aan de coördinator beroepservaring 

van het verloop van de beroepservaring en de vorderingen van de student. 

 

Loopbaanbegeleiding betekent het vaststellen hoeveel sturing er nodig is en oog hebben voor 

verschillen in ontwikkelingen.  

Uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor het leren bij de student ligt. Gedurende de 

loopbaanbegeleiding is de focus dus gericht op “zelfnavigatie” van de student: met communiceren over 

de aanpak van problemen, wijzen op consequenties van gedragingen, en reflecteren over de aanpak en 

de werkwijze.  
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ARTIKEL 10.1.4 

Algemene regels m.b.t. toetsing en examinering 
 

1. Inschrijving studio’s en colleges 

Voor deelname aan en afronding van een studio of college is inschrijving verplicht. Indien de student 

niet aan de aanwezigheidsverplichting van praktische oefeningen (POA) heeft voldaan, wordt de student 

uitgesloten van deelname aan de afronding hiervan. 

2. Openbaarheid afrondingen 

De plenaire afrondingen van studio’s, colleges en Winterworkshops, de slotbijeenkomsten van 

afstudeerprojecten en de drempelgesprekken zijn toegankelijk voor derden. 

3. Toetsing 

a. Transparantie van het beoordelingssysteem buitenschools curriculum 

De Handleiding buitenschools curriculum geeft informatie over: 

 voorwaarden en eisen; 

 uitvoering; 

 fasering in te bereiken leerresultaten; 

 verslaglegging en beoordeling 

 studielast en studieduur; 

 beoordelingswijze en studiepunten 

 beoordelingscriteria; 

 begeleiding en ondersteuning; 

In de bijlage staat een overzicht van de vereiste beroepskwalificaties, de leerresultaten, de niveaus en de 

niveau-indicatoren. 

 

Voor het opzetten van het portfolio is een Instructie voor het portfolio beschikbaar. 

b. Transparantie van het beoordelingssysteem binnenschools curriculum 

In de moduleomschrijvingen van studio’s is aangegeven: 

 doelstelling; 

 opgave; 

 werkwijze; 

 planning bijeenkomsten; 

 beoordelingswijze; 

 beoordelingscriteria; 

 leerresultaten uitgedrukt in wat de student na afloop kent en kan (leeruitkomsten); 

 binnen welk onderdeel van de zes integrale beroepskwalificaties deze leerresultaten met nadruk 

vallen; 

 de weegfactor per integrale beroepskwalificatie. 
 

In de moduleomschrijving van colleges is aangegeven: 

 doelstelling; 

 eventueel nadere uitwerking van de inhoud;  

 opzet van de bijeenkomsten; 

 planning bijeenkomsten; 

 afrondingswijze (eventueel de voorwaarden waaronder verzwaard kan worden afgerond);  

 beoordelingswijze; 
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 beoordelingscriteria; 

 leerresultaten uitgedrukt in wat de student na afloop kent en kan (leeruitkomsten); 

 binnen welk onderdeel van de zes integrale beroepskwalificaties deze leerresultaten met nadruk 

vallen; 

 de weegfactor per integrale beroepskwalificatie. 
 

In de moduleomschrijving van Winterworkshops is aangegeven: 

 doelstelling; 

 eventueel nadere uitwerking van de inhoud;  

 opzet van de bijeenkomsten; 

 planning bijeenkomsten; 

 afrondingswijze (eventueel de voorwaarden waaronder verzwaard kan worden afgerond);  

 beoordelingswijze; 

 beoordelingscriteria; 

 leerresultaten uitgedrukt in wat de student na afloop kent en kan (leeruitkomsten); 

 binnen welk onderdeel van de zes integrale beroepskwalificaties deze leerresultaten met nadruk 

vallen; 

 de weegfactor per integrale beroepskwalificatie. 

4. Beoordelingen 

a Toets- en beoordelingswijze buitenschools curriculum 

Het buitenschools curriculum wordt getoetst en beoordeeld tijdens de drempelgesprekken en de 

Praktijkschouw voorafgaande aan de GroenLicht-bijeenkomst. (zie Handleiding buitenschools curriculum) 
 

Voorafgaande aan de GroenLicht-bijeenkomst vindt de finale beoordeling van het buitenschools 

curriculum plaats. Dit gebeurt in de Praktijkschouw, een openbare bijeenkomst waarin maximaal zes 

afstuderenden individueel een presentatie geven over hun beroepspraktijk. Op basis van die presentatie 

(en aanvullende informatie uit de Evaluatieformulieren beroepservaring ingevuld door de mentor(en)) 

beoordeelt een beoordelingscommissie, bestaande uit twee opleidingscoördinatoren en twee externen, 

of de afstudeerder de eindkwalificaties van het buitenschools curriculum van de opleiding heeft 

verwezenlijkt en op welk niveau. De beoordeling wordt vastgelegd in het daarvoor bestemde formulier 

en ondertekend door de commissieleden. Een mondelinge toelichting wordt direct na afloop van de 

presentaties gegeven.  

 

Indien niet aan de vereisten is voldaan, vindt er geen doorgang van de GroenLicht-bijeenkomst plaats en 

kan de opleiding niet worden afgerond. Een onvoldoende beoordeling leidt tot verlenging van het 

opleidingstraject, waarna de student voor een herkansing van de praktijkschouw kan opgaan. 

 

De opzet van de Praktijkschouw staat beschreven in de Informatie over (de procedure van de) 

praktijkschouw. 

a.1 Beoordelingscriteria buitenschools curriculum 

De eisen die aan het buitenschools curriculum gesteld worden, zijn vastgelegd in acht eindkwalificaties 

die door het Bureau Architectenregister (BA) zijn opgesteld voor de BeroepErvaringsPeriode (BEP). De 

Academies van Bouwkunst hebben aan deze beroepskwalificaties drie niveau-omschrijvingen met 

niveau-indicatoren gekoppeld.  

 

De vereiste beroepskwalificaties, de leerresultaten, de niveaus en de niveau-indicatoren worden 

gehanteerd als maatstaf om op detailniveau te beoordelen aan welke kwalificaties gewerkt wordt en op 

welk niveau dit gebeurd. Dit in relatie met de fase waarin de opleiding van de desbetreffende student 
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verkeert. Dezen zijn opgenomen in het Overzicht beroepskwalificaties buitenschools curriculum dat als 

bijlage bij de Handleiding buitenschools curriculum is gevoegd.  

 

Tevens wordt getoetst: 

 of en op welk niveau de student algemene inzichten heeft ontwikkeld in het hele onderwijs; 

 of de student deze inzichten kan verbinden met de carrière in de beroepspraktijk; 

 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. 

a.2 Praktijkschouw 

Voor een voldoende beoordeling (voldaan) van de beroepspraktijk aan het eind van de opleiding dient 

aan de meerderheid van de beroepskwalificaties gewerkt te zijn op niveau 3 en de overige op niveau 2. 

De verdeling is afhankelijk van de beroepspraktijk die door de afstudeerder gepraktiseerd en 

geambieerd wordt.  

b Toets- en beoordelingswijze studio’s 

Een studio duurt een semester (16 weken) of een kwartaal (7 weken – in het 1e en 3e kwartaal – of 9 

weken – in het 2e en 4e kwartaal), inclusief tussen- en eindpresentaties. Voor het afstuderen dienen er 66 

ECTS-credits aan studio’s behaald te zijn, waarvan minstens drie semesterlange studio’s van 11 ECTS-

credits en twee kwartaallange studio’s (1 van 5 ECTS-credits en 1 van 6 ECTS-credits).  

b.1 Toetsvormen studio’s 

Formatieve (diagnostische) toetsing en beoordeling van product en proces vindt continu plaats 

gedurende het intensieve wekelijkse contact tussen studiodocent(en) en student. 

Formatieve toetsing en beoordeling van product en proces vindt (alleen bij semesterstudio’s) expliciet 

plaats tijdens één of meerdere formele tussenpresentaties door studiodocent(en) en één of twee 

externe deskundigen, eventueel aangevuld met een opleidingscoördinator. 

 

Summatieve (selectieve) toetsing van eindproduct. Beoordeling vindt plaats direct na de eindpresentatie 

door de studiodocenten (zowel de ontwerpdocent(en) als de onderzoeks- en/of 

communicatievaardighedendocent(en)), één externe deskundige en één of twee 

opleidingscoördinatoren. 

b.2. Beoordeling studio’s 

De becijfering, van 1 t/m 10 (halve cijfers zijn toegestaan, een 5,5 is echter niet toegestaan), en de 

mondelinge toelichting daarop wordt direct na afloop van de eindpresentatie gegeven.  

 

De docenten geven binnen vier weken na de eindpresentatie een schriftelijke toelichting op de 

eindbeoordelingen en sturen die naar het studiesecretariaat. Deze wordt verwerkt en gecommuniceerd 

naar de student en opgenomen in het studentendossier.  

 

 De afronding van een semesterlange studio wordt als voldoende beschouwd als het totaalcijfer 

hoger of gelijk is aan 6 en levert alleen dan 11 ECTS-credits op. 

 De afronding van een kwartaallange studio wordt als voldoende beschouwd als het totaalcijfer hoger 

of gelijk is aan 6 en levert alleen dan 5 ECTS-credits (voor een kwartaalstudio van 7 weken) of 6 ECTS-

credits (voor een kwartaalstudio van 9 weken) op. 

 Beoordeling van de studio vindt enkel en alleen plaats als de student alle bijeenkomsten aanwezig 

was, behalve als de docent anders besluit in overleg met de opleidingscoördinator. Indien minder 

aanwezig wordt het studieonderdeel als ‘onbeoordeelbaar’ beschouwd. Een studioproduct wordt 

ook als ‘onbeoordeelbaar’ gekwalificeerd wanneer er onvoldoende materiaal aanwezig is om een 
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gefundeerd oordeel te kunnen vellen, of als er niet voldaan is aan de eis dat het volledige materiaal 

op de juiste wijze door de student is aangeleverd op de verplichte avond ter inrichting van de 

studiotentoonstelling, zoals aangegeven door de docenten. Indien een studio als ‘onbeoordeelbaar’ 

wordt gekwalificeerd, geldt de studio als ‘niet afgerond’ (NA). 

 Het cijfer ‘5’ wordt gebruikt als niet alle, maar wel tenminste 80% van de leerresultaten van het 

specifieke studio behaald zijn en de beoordelaars van mening zijn dat de student de nog 

ontbrekende leerresultaten binnen de herkansingstermijn wel kan behalen. Het studio geldt 

daarmee als net niet voldoende afgerond.  

 Als een student na de laatste tussenpresentatie met de studio stopt, wordt de studio als 

onvoldoende beschouwd. 

 Als een student niet afrondt, zal de studio als 'niet afgerond' (NA) in het cijferregistratiesysteem 

worden verwerkt. 

b.3. Herkansing studio’s 

Bij herkansing delen de beoordelaars de student tijdens de terugmelding van de beoordeling mee welke 

specifieke taken nog behaald moeten worden. Dit wordt ook op schrift gesteld in de schriftelijke 

toelichting van de beoordeling. 

Herkansing van zowel semesterlange studio’s als kwartaallange studio’s vindt plaats in week 3 (1e 

semester) en week 28 (2e semester) en wordt beoordeeld door de opleidingscoördinator die bij de 

afronding van de studio aanwezig was.  

c. Toets- en beoordelingswijze colleges 

Een college duurt een kwartaal en kent zeven bijeenkomsten. Sommige colleges kunnen verzwaard 

afgerond worden. Voor een college kan 1 ECTS-credit of 2 ECTS-credits (de verplichte colleges en 

verzwaarde afronding) behaald worden. Voor het afstuderen dienen voor de colleges in totaal 18 ECTS-

credits te zijn behaald (voor studenten die voor 1 september 2011 met de opleiding begonnen zijn 

varieert dit van 18 tot 20 ECTS-credits). 

Colleges die gehonoreerd worden met 1 ECTS-credit kunnen verzwaard afgerond worden met 1 extra 

ECTS-credits (totaal 2 ECTS-credits). Deze verzwaarde afronding wordt gevormd door een uitgebreidere 

studieopgave die de leerstof dieper of juist breder bewerkt waarbij de nadruk ligt op synthese van 

kennis. Daarnaast moet de verzwaarde afronding gelijk staan aan 28 uur extra studiebelasting. Per 

student kunnen maximaal drie collegereeksen verzwaard afgerond worden. 

c.1. Toetsvormen colleges 

De afronding van een college is een summatieve producttoets.  

c.2. Beoordeling colleges 

De becijfering, van 1 t/m 10 (halve cijfers zijn toegestaan, een 5,5 is echter niet toegestaan). 

 

De docenten geven binnen drie weken na de vastgestelde inleverdatum van het eindproduct (of vier 

weken na de laatste bijeenkomst indien de afronding tijdens de laatste bijeenkomst plaats vindt) een 

schriftelijke toelichting op de eindbeoordelingen en sturen die naar het studiesecretariaat. Deze wordt 

verwerkt en gecommuniceerd naar de student en opgenomen in het studentendossier.  

 

Beoordeling van een verzwaarde eindopdracht vindt plaats op basis van de beoordelingscriteria die in 

de cursusomschrijving zijn opgenomen. 

 

 De afronding van een college wordt als voldoende beschouwd als het totaalcijfer hoger of gelijk is 

aan een 6 (of ‘voldoende’) en levert alleen dan ECTS-credits op. 
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 Beoordeling van het college vindt enkel en alleen plaats als de student alle bijeenkomsten aanwezig 

was, behalve als de docent anders besluit in overleg met de opleidingscoördinator. Indien minder 

aanwezig wordt het studieonderdeel als ‘onbeoordeelbaar’ beschouwd. Een collegeproduct wordt 

ook als ‘onbeoordeelbaar’ gekwalificeerd wanneer er onvoldoende materiaal aanwezig is om een 

gefundeerd oordeel te kunnen vellen. Indien een college als ‘onbeoordeelbaar’ wordt gekwalificeerd, 

geldt het college als ‘niet afgerond’ (NA). 

 Het cijfer ‘5’ (of de beoordeling ‘net niet voldoende’) wordt gebruikt als niet alle, maar wel tenminste 

80% van de leerresultaten van de specifieke collegereeks behaald zijn en de beoordelaar van mening 

is dat de student de nog ontbrekende leerresultaten binnen de herkansingstermijn wel kan behalen. 

Het college geldt daarmee als net niet voldoende afgerond.  
 

Als een student niet afrondt, zal het college als ‘niet afgerond’ in het cijferregistratiesysteem worden 

verwerkt. 

c.3. Herkansing colleges 

Bij herkansing deelt de beoordelende docent de student middels de beoordeling mee welke specifieke 

taken er nog behaald moeten worden. Dit wordt ook op schrift gesteld in de schriftelijke toelichting van 

de beoordeling. 

Herkansing vindt plaats binnen een periode van vijf weken aansluitend op de datum van het bekend 

worden van de beoordeling en wordt beoordeeld door de docent. Er is maar één 

herkansingsmogelijkheid. Indien een student voor de herkansing van een verplichte collegereeks een 

onvoldoende haalt, dient hij/zij opnieuw aan de collegereeks deel te nemen en de reeks opnieuw af te 

ronden. 

d. Toets- en beoordelingswijze Winterworkshops 

Een winterworkshop wordt, bij voldoende afronding, gehonoreerd met 1 ECTS-credit. Tijdens de studie 

moeten, voorafgaand aan de start van het afstuderen, 3 ECTS-credits voor winterworkshops behaald 

worden. 

d.1. Toetsvormen Winterworkshops 

Summatieve toetsing van de collectieve eindproducten. Beoordeling vindt plaats direct tijdens de laatste 

bijeenkomst van een winterworkshop door de opleidingscoördinatoren en externe deskundigen.  

d.2. Toetscriteria Winterworkshops 

De beoordelingscriteria van winterworkshops zijn afgeleid van de integrale beroepskwalificaties. Per 

winterworkshop zijn deze beoordelingscriteria gespecificeerd naar leerresultaten 

d.3. Beoordeling Winterworkshops 

De becijfering, van 1 t/m 10 (halve cijfers zijn toegestaan, een 5,5 is echter niet toegestaan) en 

schriftelijke toelichting daarop wordt binnen drie weken na afloop van de Winterworkshop gegeven. 

 

 De afronding van een winterworkshop wordt als voldoende beschouwd als het totaalcijfer hoger of 

gelijk is aan een 6 (of ‘voldoende’) en levert alleen dan ECTS-credits op. 

 Beoordeling van de winterworkshop vindt enkel en alleen plaats als de student alle bijeenkomsten 

aanwezig was, behalve als de opleidingscoördinator anders besluit. Indien minder aanwezig wordt 

het studieonderdeel als ‘onbeoordeelbaar’ gekwalificeerd en als ‘niet afgerond’ (NA) beschouwd. 

 Het cijfer ‘5’ (of de beoordeling ‘net niet voldoende’) wordt gebruikt als niet alle, maar wel tenminste 

80% van de leerresultaten van een winterworkshop behaald zijn en de beoordelaar van mening is 

dat de student de nog ontbrekende leerresultaten binnen de herkansingstermijn wel kan behalen. 

De Winterworkshop geldt daarmee als net niet voldoende afgerond.  
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 Als een student niet afrondt, zal een winterworkshop als ‘niet afgerond’ (NA) in het 

cijferregistratiesysteem worden verwerkt. 

d.4. Herkansing Winterworkshop  

Bij herkansing deelt de beoordelende docent de student middels de beoordeling mee welke specifieke 

taken er nog behaald moeten worden. Dit wordt ook op schrift gesteld in de schriftelijke toelichting van 

de beoordeling. 

Herkansing vindt binnen een periode van drie weken plaats en wordt beoordeeld door één van de 

docenten en de desbetreffende opleidingscoördinator. Er is maar één herkansingsmogelijkheid. Indien 

een student voor de herkansing van een winterworkshop een onvoldoende haalt, dient hij/zij opnieuw 

aan een winterworkshop deel te nemen en af te ronden.  

e. Toets- en beoordelingswijze extra-curriculaire activiteiten  

De extra-curriculaire punten moeten voor de start van het afstuderen zijn verzameld, en worden 

gehonoreerd met 3 ECTS-credits in totaal (voor studenten die voor 1 september 2011 met de opleiding 

begonnen zijn, varieert dit van 3 tot 6 ECTS-credits). Voorwaarde voor het toekennen van extra-

curriculaire punten is dat de extra-curriculaire activiteit expliciet bijdraagt aan de door de student 

geambieerde ontwikkeling tot architect of stedenbouwkundige. 

e.1. Beoordeling extra-curriculaire activiteiten 

De summatieve toetsing en beoordeling van deze extra-curriculaire activiteiten gebeurt door een 

opleidingscoördinator, daartoe gemandateerd door de Examencommissie. Een beoordeling inclusief het 

aantal ECTS-credits wordt vastgelegd op een daarvoor beschikbare formulier en in het 

cijferregistratiesysteem verwerkt. 

 

Om in aanmerking te komen voor extra-curriculaire punten zal een student bij een 

opleidingscoördinator voorafgaande een verzoek moeten indienen in de vorm van een voorstel waarin 

motivatie, het doel en de leerresultaten beschreven staan. Indien het voorstel wat betreft inhoud en 

omvang (minimaal 1 ECTS = 28 uur) akkoord is, zal de opleidingscoördinator dit de student schriftelijk 

laten weten met de mededeling welk eindresultaat er voor toetsing en beoordeling aan de 

opleidingscoördinator aangeboden kan worden, en hoeveel ECTS-credits er maximaal behaald kunnen 

worden.  

 

f. Drempelgesprekken 

f1. Transparantie van drempelgesprekken 

De Informatie over (de procedure van) de drempelgesprekken geeft informatie over: 

 Voorwaarden voor deelname 

 Procedure eerste en tweede drempelgesprek  

 Opbouw presentatie 

 Oordeel commissie 

 Procedure derde drempelgesprek  

 Opbouw presentatie  

 Oordeel commissie 

 Afronding drempelgesprek 

 Beroepskwalificaties 
 

Wie in aanmerking komt voor een drempelgesprek wordt hiervoor door het studiesecretariaat een 

aantal weken van tevoren per mail uitgenodigd. 
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f2. Toets- en beoordelingswijze drempelgesprekken 

De drempelgesprekken, nominaal na het 1e jaar, na het behalen van 44 ECTS-credits aan studio’s en na 

het behalen van 66 ECTS-credits aan studio’s, functioneren als summatieve toets. 

 

Tijdens het drempelgesprek bestaat de toets - en beoordelingscommissie uit twee 

opleidingscoördinatoren en twee externe critici, tenminste drie jaar ingeschreven in het 

architectenregister en beroepsmatig werkzaam in de disciplines van de desbetreffende studenten. 

 

Voorafgaande aan de drempelgesprekken dient de student een (praktijk-)portfolio te hebben ingeleverd. 

Voor het opzetten van het (praktijk-)portfolio is een Instructie voor het (praktijk)portfolio beschikbaar. 

f3. Beoordeling drempelgesprekken 

In de drempelgesprekken wordt getoetst en beoordeeld of de student voldoet aan het gewenste niveau 

van de kwalificaties van de opleidingen, zowel het buiten- en binnenschools curriculum, gerelateerd aan 

het fase waarin de opleiding van de student verkeert.  

 

De totale eindbeoordeling wordt uitgedrukt in voldaan of niet voldaan, en inclusief eventuele 

opmerkingen en aanbevelingen vastgelegd in het daarvoor bestemde formulier en ondertekend door de 

commissieleden. 

f4. Beoordelingscriteria drempelgesprekken 

Voor het binnenschools curriculum zijn de toetscriteria de zes integrale beroepskwalificaties die voor de 

opleiding als geheel gelden. Voor het buitenschools curriculum zijn de toetscriteria nader gespecificeerd 

in de acht beroepskwalificaties conform de acht eindkwalificaties die door het Bureau 

Architectenregister (BA) zijn opgesteld voor de BeroepErvaringsPeriode (BEP). Deze acht BEP-

kwalificaties vormen een deelverzameling van de zes integrale beroepskwalificaties.  

f.5. Herkansing Drempelgesprek  

Voor een drempelgesprek wordt geen herkansing aangeboden. 

g. Uitzonderingen en bezwaar 

Een studio moet binnen de vastgestelde tijd worden voltooid. Uitstel wordt alleen bij hoge uitzondering 

verleend. Een verzoek om uitstel wordt uitsluitend in behandeling genomen als de student dit schriftelijk 

- en uiterlijk vier weken voor het eind van de studio - bij de Examencommissie (zie Onderwijs- en 

Examenregeling) heeft ingediend. Het verzoek moet zijn voorzien van een duidelijke opgave van 

redenen. De Examencommissie zal de betrokken studiodocent(en) horen alvorens een besluit te nemen.  

 

Studenten kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een de gang van zaken rondom beoordeling 

en toetsing van een college bij de Examencommissie. 

5. Termijnen van uitslagen 

De uitslag van de individuele beoordeling bij afronding van een studio op de daarvoor vastgestelde 

datum, wordt bekend gemaakt op de vrijdag na de plenaire presentatie- en beoordelingsronde. 

 

De uitslag van de individuele beoordeling bij afronding van een college op de daarvoor vastgestelde 

datum, wordt direct bekend gemaakt na de plenaire presentatie- en beoordelingsronde. 

 

De uitslag van de groepsgewijze beoordeling bij afronding van een winterworkshop op de daarvoor 

vastgestelde datum, wordt direct bekend gemaakt na de plenaire presentatie- en beoordelingsronde. 
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De uitslag van een drempelgesprek wordt direct bekend gemaakt na de plenaire presentatie- en 

beoordelingsronde. 

 

In alle andere gevallen wordt de uitslag bekend gemaakt binnen een termijn van drie weken na de 

uiterlijke inleverdatum van het de beoordelen eindproduct. 

 

Het beoordeelde werk zal binnen een termijn van drie weken op het studiesecretariaat voor de 

desbetreffende student ter inzage liggen, indien dit niet direct het geval is bij de individuele of 

groepsgewijze beoordeling van de student. 

 

ARTIKEL 10.1.5 

Organisatie van het onderwijs 
 

1. Instituut Medezeggenschapsraad 

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst is onderdeel van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving 

(IGO). Het IGO heeft een instituutsmedezeggenschapsraad. De instituutsmedezeggenschapsraad heeft 

de bevoegdheid om gevraagd 

of ongevraagd advies uit te brengen aan de Directeur opleidingen en in overleg te treden over alle 

aangelegenheden die het instituut betreffen. De Raad heeft op specifieke terreinen recht op 

instemming, zoals bij (beleids)plannen en de begroting van het instituut. 

Door het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in het instituut, en het 

ondernemen van activiteiten om de doelstellingen van de Hogeschool Rotterdam, betreffende het 

instituut, te bereiken, speelt de Raad een rol bij het opbouwen van een brede kwaliteitsbetrokkenheid. 
 

2. Staf 

De Academie wordt geleid door een kleine staf. De leden van de staf zijn de onderwijsmanager, de 

opleidingscoördinatoren, de coördinatoren voor de externe activiteiten en het hoofd van het 

studiesecretariaat. De staf geeft inhoud en richting aan de inhoudelijke koersbepaling van de Academie 

inzake het onderwijs, is verantwoordelijk voor het inhoudelijke profiel van de opleiding in relatie met de 

beroepspraktijk, onderhoudt een netwerk van relaties en contacten welke een inhoudelijke relevante 

bijdrage leveren aan de Academie, en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 

opleiding. 

 

De onderwijsmanager vertegenwoordigt de belangen en positie van de Academie binnen regionale, 

nationale en internationale overlegorganen, en is verantwoordelijk voor de profilering van de Academie 

binnen het actuele architectuur- 

en stedenbouwdebat, de positionering en profilering van de Academie ten opzichte van andere 

architectuur- en stedenbouwopleidingen, en het beleid met betrekking tot het buitenschools en 

binnenschools curriculum van de opleidingen. 

De opleidingscoördinatoren zijn verbonden aan de Academie en meest in vaste dienst van de 

Hogeschool Rotterdam. Alle opleidingscoördinatoren zijn in staat strategisch mee te denken over het 

beleid van de Academie. Van opleidingscoördinatoren wordt verwacht dat zij een actief, groot en liefst 

internationaal netwerk hebben in het vakgebied, waaruit zij docenten kunnen putten. Zij dragen de 

verantwoordelijkheid over de inrichting, organisatie en uitvoering 

van de onder hun ressorterende opleiding. 

De opleidingscoördinatoren met verantwoordelijkheid voor het beleid en uitvoering van het 

buitenschools curriculum van de opleidingen kwalificeren de werkplekken van de studenten, en 

beoordelen of studenten voldoen aan de eisen en voorwaarden die aan het buitenschools curriculum 

gesteld worden. 
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De coördinator voor de externe activiteiten is, samen met de het hoofd van het studiesecretariaat, 

verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en uitvoering van alle activiteiten die buiten het 

onderwijsaanbod vallen van ateliers, colleges en laboratoria, zoals: 

 Jaarlijkse academiebrede studiereizen; 

 Winterworkshops, Introductieworkshops; 

 Kennismakingsworkshops, incidentele workshops; 

 Archiprix- en Iktinos-tentoonstelling; 

 Archiprix-selectie en Iktinos-jurering (inclusief verslaglegging en bekendmaking); 

 Atelierpresentaties en ateliertentoonstellingen; 

 Jaaropening; 

 Bijzondere (publieke) lezingen en debatten. 
 

Het hoofd van het studiesecretariaat is verantwoordelijk voor het logistieke reilen en zeilen van de 

Academie, en als coördinator tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid 

van de Academie op het terrein van communicatie, PR en werving. 

3. Beroepenveldcommissie 

De Beroepenveldcommissie heeft als doel te bevorderen dat de opleidingsprofielen van de opleidingen 

die door de Academie worden verzorgd zo goed mogelijk aansluiten op de betreffende 

beroepsprofielen. Tevens draagt de Beroepenveldcommissie er toe bij dat het beoogde civiel effect 

gewaarborgd blijft. Deze vertegenwoordigers uit het werkveld zijn betrokken bij: 

 het beoordelen van de inhoud en het niveau van de opleiding; 

 het formuleren van verbeteracties; 

 het beoordelen van verbeteracties. 

De Beroepenveldcommissie wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de beroepenvelden 

waarvoor wordt opgeleid. Er wordt naar gestreefd tenminste enkele van deze vertegenwoordigers te 

rekruteren uit de afgestudeerden van de opleiding. De Academie van Bouwkunst heeft een eigen 

beroepenveldcommissie met vertegenwoordigers afkomstig uit beide disciplines. Er vindt minimaal één 

bijeenkomst per jaar plaats. 

4. Opleidingscommissie 

Conform de WHW, artikel 9.18 heeft de opleidingscommissie als taak gevraagd en ongevraagd advies uit 

te brengen over het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de opleiding, specifiek met betrekking 

tot de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en  de evaluatie van de uitvoering van het OER. Het OC 

daarnaast ook bepaalde instemmingsrechten en bijvoor-beeld informatierecht en recht of facilitering.  

De OC organiseert het studentenoverleg. Elke twee weken voor het studentenoverleg voert de OC met 

een afvaardiging van de staf overleg over onderwijszaken die zij in het studentenoverleg aan de orde wil 

stellen. In dit zogenaamde Onderwijsoverleg kan de staf het OC verzoeken bepaalde zaken te agenderen 

die zij van belang acht voor de informatie-voorziening en/of raadpleging aan/van de studenten.  

De commissie is samengesteld uit minimaal drie studenten en minimaal drie docenten die langere tijd 

voor de Academie werken. De commissie vergadert tenminste driemaal per jaar. 

5. Studentenoverleg 

Het studentenoverleg heeft als doel de communicatie tussen opleiding en studenten te verbeteren. De 

OC functioneert daarbij als vertegenwoordiging naar de staf. De agenda wordt bepaald door de OC.  

Alle studenten worden uitgenodigd voor het studentenoverleg. Er vinden minstens twee bijeenkomsten 

per jaar plaats. Deze bijeenkomsten vinden plaats halverwege elke semester. De bevindingen worden 

besproken in het OC die op basis daarvan vervolgens eventuele adviezen en verbetervoorstellen 

uitbrengt naar de staf. 
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6. Curriculumcommissie 

De curriculumcommissie heeft als taak inzicht te krijgen in de kwaliteit van de opleidingen in het 

algemeen, het bewaken en verbeteren van het curriculum (zowel inhoudelijk als onderwijskundig), zorg 

dragen voor de aansluiting tussen BA en MA, en het evalueren en adviseren over het toets- en 

beoordelingsbeleid. De commissie is samengesteld uit de opleidingscoördinatoren soms aangevuld met 

docenten. De commissie vergadert minimaal vier keer per jaar. 

7. Examencommissie 

De examencommissie stelt vast of de student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt t.a.v. kennis, 

inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. De examencommissie is tevens 

verantwoordelijk voor 

de borging van de kwaliteit van de tentamens en de examens, en taken zoals o.a. het verlenen van 

vrijstellingen en behandelen van klachten. 

8. Landelijk overleg coördinatoren beroepservaring 

Het landelijk overleg coördinatoren beroepspraktijk heeft als doel de borging van overeenkomst in 

inhoud, uitwerking en uitvoering van de toetsing van de kwaliteit van de beroepservaring van de 

studerende werknemer binnen de opleidingen (het buitenschools curriculum). De commissie is 

samengesteld uit de coördinatoren beroepspraktijk van de zes Nederlandse Academies van Bouwkunst. 

Er vinden tenminste twee vergadering per jaar plaats. 

9. Landelijke Overleg Bouwkunst Onderwijs (LOBO) 

In het landelijk sectoraal overleg van de HBO-raad voor de Academies van Bouwkunst worden afspraken 

gemaakt met betrekking tot o.a. gemeenschappelijke beroepsprofielen en competenties bij de 

verschillende opleidingen, en de 

vertaling daarvan in de curricula. Deelnemers zijn de directeuren van de zes Nederlandse Academies 

van Bouwkunst. Er vinden minimaal drie bijeenkomsten per jaar plaats. 

10. Studiesecretariaat 

Het studiesecretariaat bestaat uit de het hoofd van het studiesecretariaat, een assistent 

onderwijsondersteuning en een medewerker frontofficie. Bij de medewerkers van het studiesecretariaat 

kunnen studenten en docenten terecht met alle vragen betreffende studievoorlichting, studievoortgang, 

planning van het onderwijs, beoordelingen en alle financiële zaken. 

11. Rooster 

Naast het werkend leren in de beroepspraktijk, concentreert het onderwijs zich op donderdagavond en 

de vrijdag. Op donderdagavond zijn de colleges. De studio’s zijn op vrijdagmiddag.  

Afstudeerbijeenkomsten kunnen gehouden worden op maandag- en donderdagavond en op 

vrijdagmiddag. De studenten hebben beschikking over een atelierwerkplaats die voor hun 24/7 

toegankelijk is met een 24-uurs pas.  

Het rooster is digitaal te raadplegen en als download beschikbaar op de website van de Academie 

(www.ravb.nl). 

 
  

http://www.ravb.nl/
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ARTIKEL 10.2 

Masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw 
 

ARTIKEL 10.2.1 

Algemeen 
 

1. Titel en inschrijving 

Afgestudeerden mogen de titel Master of Science (MSc) in de Architectuur of in de Stedenbouw voeren. 

Conform de Wet op de Architectentitel (http://wetten.overheid.nl) geeft het diploma recht op inschrijving 

in het Architectenregister van het Bureau Architectenregister (BA) (www.architectenregister.nl) te Den 

Haag als architect of als stedenbouwkundige. 

Dit garandeert dat afgestudeerden van de Academie: 

 binnen de Europese Gemeenschap het recht van vrije vestiging en het vrij verrichten van diensten 

hebben; 

 en de internationaal erkende titel Master of Science (MSc) in de Architectuur of in de Stedenbouw 

mogen voeren en daarmee ook buiten de Europese Gemeenschap als beroepsbeoefenaar kunnen 

opereren. 

2. Instroomniveau Architectenregister 

Onderdeel van de Wet op de architectentitel (WAT) is de ‘Nadere regeling inrichting opleidingen 

architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect’, de Regeling van de 

Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. van der Laan, van 14 

april 2006, nr. DJZ2006249520, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende nadere regels 

over de te geven inrichting aan de opleidingen tot architect, stedenbouwkundige, tuin- en 

landschapsarchitect en interieurarchitect. In deze Nadere regeling is de ‘Architectuurrichtlijn’, ingesteld 

door de Raad van de Europese Gemeenschappen in 1985, verder uitgewerkt. 

De eindkwalificaties van de Academie van Bouwkunst komen tenminste overeen met deze Nadere 

regeling. Op basis van deze eindkwalificaties worden de curricula geprogrammeerd; alle genoemde 

beroepsvaardigheden zijn gekoppeld aan de doelen van de diverse onderwijsonderdelen en komen als 

zodanig structureel aan de orde in de verschillende programmaonderdelen. Hiermee is in formele zin 

het opleidingsprofiel geformuleerd; het correspondeert met de wettekst. 

3. Masterniveau 

Het masterniveau van de opleidingen ligt besloten in de WAT. Onder verwijzing naar de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW, artikel 7.3.a) stelt de WAT dat de diploma’s van 

de opleidingen voldoen aan algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van een Master. 

4. Relatie en samenhang tussen de opleidingen tot architect en stedenbouwkundige 

De masteropleidingen tot architect en stedenbouwkundige zijn beroepsopleidingen, sluiten inhoudelijk 

en organisatorisch aan op de praktijk van architect en stedenbouwkundige, en weerspiegelen tevens het 

actuele vakdebat. In deze praktijken is er sprake van een glijdende schaal tussen de vakgebieden 

interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw, regionaal ontwerpen en landschapsarchitectuur. Dat 

wat de vakgebieden verbindt, en dat wat de ze van elkaar onderscheidt, wordt expliciet in de opleidingen 

aan de orde gesteld. 

 

De Academie leidt architecten en stedenbouwkundigen op die zich bewust zijn van de maatschappelijke 

realiteit waarin zij opereren en van de maatschappelijke en ruimtelijke consequenties van hun 

ontwerpend handelen binnen die werkelijkheid. Daarom spelen in beide opleidingen opgaven die 

http://wetten.overheid.nl/
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betrekking hebben op de culturele, sociale en economische fenomenen een belangrijke rol in een aantal 

ateliers. 

 

Naast het maatschappelijke en ruimtelijke bewustzijn wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van 

een vakmatig bewustzijn. Het gaat er daarbij om dat de student zich positioneert binnen de breedte van 

de architectuur en stedenbouw. 

Juist in de beheersing van de architectonische of stedenbouwkundige uitwerking, waarmee het concept 

tot expressie gebracht en van inhoud voorzien wordt, is essentieel voor het ontwerpend vakmanschap 

en disciplinaire deskundigheid. In de visie van de Academie zijn en blijven de ruimtelijke 

ontwerpvaardigheden de basiscompetenties die voor het beroep van architect en stedenbouwkundige 

noodzakelijk zijn. De vereiste vakmatigheid wordt echter pas manifest in de beroepsuitoefening. In beide 

opleidingen is er daarom zowel aandacht voor de verschillende praktijken, contexten en situaties 

waarbinnen architecten en stedenbouwkundigen opereren. 

5. Internationalisering 

De internationale dimensie van vak en beroep is omvangrijk. Dit komt tot uitdrukking in internationale 

uitwisselingen, prijsvragen, competities, opdrachtverstrekkingen, studiereizen, referentiestudies en 

dergelijke. De globalisering heeft direct gevolgen voor inhoud en methode van de vakuitoefening. Dit 

maakt evenwel de regionalisering, de vraag naar lokale identiteit, niet minder belangrijk. Het karakter 

van het werkveld dat betrokken is bij de Academie is sterk internationaal (gericht).  

Omdat de beroepsuitoefening van architecten en stedenbouwkundigen zich binnen nationale en 

internationale kaders afspeelt, worden er specifieke eisen aan de vakbekwaamheid en 

beroepsuitoefening gesteld. Binnen de Europese Gemeenschap hebben de nationale en internationale 

overheden in 1985 hun verantwoordelijkheid om verschillende publieke belangen, met betrekking tot 

deze beroepen, te borgen, invulling gegeven door het opstellen van de Europese Architectenrichtlijn 

(Raad van de Europese Gemeenschappen). Deze Richtlijn, die in 2013 is vernieuwd door de Europese 

Commissie, is vervolgens verder vertaald in nationale wetgeving. Kenmerkend voor de Richtlijn en de 

nationale wetgeving is dat het werkveld nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming ervan. Ook nu 

er gewerkt wordt aan verdere harmonisatie van nationale wetgeving en het actualiseren van de daarin 

opgenomen bepalingen en reglementen, wordt het werkveld er actief bij betrokken om draagvlak te 

garanderen. 

Dit geldt o.a. voor het vaststellen van de domeinspecifieke eisen, het masterniveau en de HBO-oriëntatie 

van de opleidingen die tot deze beroepen opleiden. Onderdeel van deze regelgeving is de rechtstreekse 

erkenning van diploma’s van de opleidingen die aan in de richtlijn genoemde kwalitatieve en 

kwantitatieve criteria voldoen. De Europese Commissie publiceert periodiek een lijst van diploma’s die 

onderling door de lidstaten moeten worden erkend. O.a. Nederland geeft afgestudeerden van 

opleidingen waarvan de diploma’s erkend zijn de mogelijkheid tot registratie als erkende 

beroepsbeoefenaar (Bureau Architectenregister BA). 

In de huidige Wet op de Architectentitel (WAT) staat de Academie opgenomen in de lijst van opleidingen 

waarvan de diploma’s erkend worden. De eindkwalificaties1 van haar opleidingen voldoen aan de eisen 

die in de wetgeving zijn vastgelegd onder de noemer ‘begintermen van de beroepspraktijk’. 

6. Eisen tijdens de opleiding 

Tijdens het volgen van de masteropleidingen moeten studenten werkzaam zijn in een voor de opleiding 

relevante beroepspraktijk waarvan het niveau in overeenstemming is met de fase waarin de opleiding 

verkeert. 

De werkplek moet de condities (taken, werkzaamheden, beroepsverantwoordelijkheden) bieden om de 

noodzakelijk geachte kennis van alle fasen van het bouw- uitvoering-, plannings-, implementatie, en 

ontwerpproces met elkaar in verband te brengen en praktijk- en beroepservaring op te doen. Wat 

betreft de praktijkervaring betekent dit kennismaken met alle facetten van het planvormings- en 
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uitvoerings- of implementatieproces: opdrachtverlening, ontwerp, project- en/of bouwvoorbereiding, 

uitvoering of implementatie, en algemene zaken als recht en regelgeving, bureauorganisatie en 

samenwerken, overleggen, onderhandelen enz. Met betrekking tot de beroepservaring gaat het om het 

initiëren, ontwikkelen, analyseren, en interpreteren van kennis, inzichten en vaardigheden in op de 

situatie toegesneden gedrag en houding, inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden. 

7. Beginkwalificaties 

Vanwege de uiteenlopende achtergronden en vooropleidingen van de studenten, zijn de begintermen 

breed geformuleerd. Ze hebben niet alleen betrekking op de eigenlijke disciplines van de architectuur en 

stedenbouw, maar ook op de culturele, maatschappelijke en technische context van die vakgebieden, en 

op de eventuele professionele achtergrond van de aankomende student. Omdat de Academie in de 

eerste plaats een ontwerpopleiding is, ligt daar ook het accent van de begintermen. 

Een deel van de begintermen heeft betrekking op de eigenlijke discipline van de architectuur of de 

stedenbouw. Van de aankomende student wordt verlangd: 

 dat de student beschikt over elementaire ontwerpvaardigheid; 

 dat de student enig besef heeft van de theoretische context van de architectuur of de stedenbouw; 

 dat de student kan spreken over het vak en de eigen ambities daarin, zo mogelijk in relatie tot de 

toekomstige beroepspraktijk; 

 dat de student de motivatie voor de studie en het beeld van een architect of stedenbouwkundige 

onder woorden kan brengen; 

 dat de student zich actief heeft georiënteerd in het beroepenveld; 

 dat de student beseft dat architectuur of stedenbouw meer inhoudt dan een techniek om een 

probleem op te lossen; 

 dat de student zelfstandig een opdracht of opgave kan interpreteren en vervolgens kan vertalen 

naar een ruimtelijke probleemstelling; 

 dat de student een probleemstelling zinvol kan uitwerken; 

 dat de student beseft dat aan de uitwerking methoden en technieken ten grondslag liggen;  

 dat de student keuzes onder woorden kan brengen; 

 dat de student zelfstandig het eigen ontwerpproces kan organiseren; 

 dat de student het idee achter een voorstel onder woorden kan brengen en naast verbale 

argumenten ook andere communicatie -middelen kan gebruiken, zoals maquettes, tekeningen, 

schetsen, perspectieven of diagrammen; 

 dat de student beschikt over kennis van de Engelse taal op hbo-niveau. 
 

Andere begintermen hebben betrekking op de culturele, maatschappelijke en technische context van de 

architectuur of stedenbouw. Hiervoor moeten in de vooropleiding voldoende basiskennis en 

vaardigheden zijn opgedaan. Die moeten onder meer tot uitdrukking komen in kennis van de techniek, 

zicht op de relatie met aanverwante vakgebieden en ontvankelijkheid voor maatschappelijke en 

culturele vraagstukken. 

8. Eindkwalificaties van de opleiding tot architect 

Deze eindkwalificaties omvatten tenminste de begintermen uit de ‘Nadere regeling inrichting 

opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuinen landschapsarchitect en interieurarchitect’, onderdeel 

van de Wet op de Architectentitel (WAT). 

 

Vakmanschap 

1. Initieert, ontwikkelt, analyseert, interpreteert en/of beoordeelt zelfstandig en/of in multidisciplinair 

verband een opdracht of opgave. 

2. Hanteert relevante methoden van onderzoek bij het maken van architectonische projecten en 

integreert de resultaten hiervan in (innovatieve) oplossingsvarianten voor architectonische 

concepten en ontwerpen. (*) 
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3. Zet zelfstandig en/of in (multidisciplinair) teamverband het ruimtelijk vormgevend vermogen in als 

onderzoeksinstrument, op basis van methoden van voor de ontwerppraktijk relevant onderzoek. 

4. Vervaardigt (vernieuwende) architectonische concepten en ontwerpen die aan maatschappelijke, 

esthetische, technische, financiële, functionele en juridische eisen voldoen, mede in het licht van 

duurzame ontwikkelingen (Artikel 2.1 Verwerving van het vermogen tot architectonische vormgeving 

die zowel aan esthetische als aan technische en functionele eisen voldoet.) 

5. Maakt technisch bekwaam een integraal ontwerp dat voldoet aan kaders voor kwaliteit, 

(bouw)voorschriften, budget, tijd en eisen van gebruikers en opdrachtgevers. (*) 

6. Past bij het maken van architectonische concepten, ontwerpen en projecten onder genoemde 

passende kennis en inzichten toe, verantwoordt deze kennis en inzichten, en levert een bijdrage aan 

het verder ontwikkelen ervan: 

a. passende kennis van de maatschappelijke (sociale, economische, culturele én politieke) 

processen, ontwikkelingen en trends, voor zover die van invloed zijn op het vakgebied. 

b. passende kennis van de geschiedenis en de theorie van de architectuur en aanverwante 

kunstvormen, technologische vakken en menswetenschappen. (*) 

c. passende kennis van en inzicht in procedure en processen van besluitvorming. (*) 

d. passende kennis van de natuurkundige en technologische vraagstukken die samenhangen met 

de functie van een bouwwerk met het oog op het verschaffen van comfort en bescherming 

tegen weersomstandigheden. (*) 

e. passende kennis van de industrieën, organisaties, voorschriften en procedures die een rol 

spelen bij het vertalen van ontwerpen in bouwwerken en het inpassen van plannen in de 

planologie. (*) 

f. passende kennis van stedenbouwkunde, planologie en daarbij gebruikte technieken. (*) 

g. passende kennis van de beeldende kunsten, voor zover deze van invloed kunnen zijn op de 

kwaliteit van de architectonische vormgeving. (*) 

h. inzicht in de problemen op het gebied van het constructief ontwerp, de constructie en de civiele 

bouwkunde in verband met het ontwerpen van gebouwen. (*) 

i. inzicht in het architectenberoep en de rol van de architect in de maatschappij, in het bijzonder bij 

het maken van projecten waarin rekening wordt gehouden met sociale factoren. (*) 

j. inzicht in de relatie tussen mensen en architectonische constructies en tussen architectonische 

constructies en hun omgeving, alsmede in de noodzaak om architectonische constructies en de 

ruimten daartussen af te stemmen op menselijke behoeften en maatstaven. (*) 

7. Werkt en communiceert in het planvormingen bouwproces effectief en adequaat, vanuit de eigen 

expertise, met belanghebbenden, betrokkenen en vertegenwoordigers uit andere disciplines. 

8. Maakt op adequate wijze een ontwerp én plan in beeld, geschrift en woord voor anderen inzichtelijk. (*) 
 

Houding 

9. Formuleert beargumenteerde vakinhoudelijke oordelen en houdt daarbij rekening met 

maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die zijn verbonden aan het toepassen van de 

eigen kennis. 

10. Werkt en studeert zelfstandig en autonoom in de beroepspraktijk, reflecteert op eigen gedrag 

(reflection in action) en is in staat hierin vernieuwing aan te brengen. 

11. Reflecteert, mede in het licht van de maatschappelijke context op de eigen architectonische 

productie en positioneert zich op basis daarvan actief in de beroepspraktijk. (*) gelijk aan of 

bevattende de desbetreffende eindterm in de Nadere regeling, onderdeel van de Wet op de 

titelbescherming (WAT) 

9. De eindkwalificaties van de opleiding tot stedenbouwkundige 

Deze eindkwalificaties omvatten tenminste de begintermen uit de ‘Nadere regeling inrichting 

opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect’, onderdeel 

van de Wet op de Architectentitel (WAT). 
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Vakmanschap 

1. Initieert, ontwikkelt, analyseert, interpreteert en/of beoordeelt een opdracht of opgave zelfstandig 

en/of in multidisciplinair verband. 

2. Hanteert relevante methoden van analyse, onderzoek en ontwerp bij het maken van 

stedenbouwkundige projecten en integreert de resultaten hiervan in (innovatieve) 

oplossingsvarianten voor stedenbouwkundige concepten en ontwerpen. (*) 

3. Zet zelfstandig en/of in (multidisciplinair) teamverband het ruimtelijk vormgevend vermogen in als 

onderzoeksinstrument, op basis van methoden van voor de ontwerppraktijk relevant onderzoek. 

4. Vervaardigt op verschillende schaalniveaus (vernieuwende) stedenbouwkundige concepten en 

ontwerpen die aan maatschappelijke, esthetische, technische, financiële, functionele en juridische 

eisen voldoen, mede in het licht van duurzame ontwikkelingen. (*) 

5. Is in staat een stedenbouwkundig ontwerp te toetsen aan normen en regels van vorm, functie, 

technische uitvoering, grondexploitatie en milieuvoorwaarden. 

6. Betrekt in de ontwikkeling van een ruimtelijk concept voor stedenbouw de relatie tussen mens en 

ruimte en de afstemming daarvan op menselijke behoeften en maatstaven. (*) 

7. Past bij het maken van stedenbouwkundige concepten, ontwerpen en projecten onder genoemde 

passende kennis en inzichten toe, verantwoordt deze kennis en inzichten, en levert een bijdrage aan 

het veder ontwikkelen ervan. 

a. passende kennis van de geschiedenis en de theorie van de stedenbouw en van de relatie met 

andere bij de ruimtelijke ordening betrokken disciplines. (*) 

b. passende kennis van de ruimtelijke planning, de organisatie, de middelen en instrumenten van 

de ruimtelijke ordening en planningsniveaus in Nederland. (*) 

c. passende kennis van de inhoud van en vaardigheid met andere bij de ruimtelijke vormgeving 

betrokken disciplines, te weten de architectuur en tuin- en landschapsarchitectuur. (*) 

d. passende kennis van de maatschappijwetenschappen, de economie, de sociale en historische 

geografie en de ecologie. (*) 

e. passende kennis van de stedenbouwfysica en van het ruimtelijke ordeningsrecht en het 

stedenbouwkundig recht. (*) 

f. passende kennis van de verkeerskunde, inrichtingstechnologie en civiele techniek, in het 

bijzonder die van waterhuishouding, cultuurtechniek, bouwrijp maken, nutsvoorzieningen en 

openbare werken. (*) 

g. passende kennis van management van de bebouwde omgeving en inzicht in en vaardigheid met 

de methoden van stedenbouwkundige managementprocessen. (*) 

h. passende kennis van en inzicht in procedures en processen van besluitvorming.(*) 

i. inzicht in het beroep van stedenbouwkundige en de rol van de stedenbouwkundige in de 

maatschappij. (*) 

j. inzicht in processen die hebben geleid tot menselijke nederzettingen en occupatiepatronen in 

cultuur- en natuurhistorisch opzicht. (*) 

8. Werkt en communiceert in het planvormingen uitvoeringsproces effectief en adequaat, vanuit de 

eigen expertise, met belanghebbenden, betrokkenen en vertegenwoordigers uit andere disciplines. 

9. Maakt op adequate wijze een ontwerp én plan in beeld, geschrift en woord voor anderen inzichtelijk 

en reflecteert hier kritisch op. (*) 
 

Houding 

10. Formuleert beargumenteerde vakinhoudelijke oordelen en houdt daarbij rekening met 

maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die zijn verbonden aan het toepassen van de 

eigen kennis. 

11. Interpreteert en beoordeelt maatschappelijke (sociale, economische, culturele én politieke) en 

ruimtelijke processen, ontwikkelingen en trend zelfstandig en/of in (multidisciplinair) teamverband 
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en vertaalt deze in stedenbouwkundige (ruimtelijk-programmatische) concepten, visies, strategieën 

en/of ontwerpen. 

12. Werkt en studeert zelfstandig en autonoom in de beroepspraktijk, reflecteert op eigen gedrag 

(reflection in action) en is in staat hierin vernieuwing aan te brengen. 

13. Reflecteert, mede in het licht van de maatschappelijke context op de eigen stedenbouwkundige 

productie en positioneert zich op basis daarvan actief in de beroepspraktijk.  
 

(*) gelijk aan of bevattende de desbetreffende eindterm in de Nadere regeling, onderdeel van de Wet op de 

titelbescherming (WAT) 
 

10. De beroepskwalificaties van de opleidingen tot architect en stedenbouwkundige  

De eindkwalificaties van beide opleidingen zijn vertaald in zes integrale beroepskwalificaties en naar 

niveau nader gespecificeerd. 
. 

 Beroepskwalificaties niveaus kwalitatieve beoordeling t.o.v. het te behalen eindniveau opleidingen        vakmanschap         houding 

 indicatoren Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
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Definieert een 
onderzoeksvraag. 
Onderzoekt en analyseert op 
systematische wijze en kiest 
daarvoor geschikte methodes 
en bronnen. 
Interpreteert de gebruikte 
onderzoeksmiddelen en  
–methoden, en de 
onderzoeksresultaten. 
Legt verbanden tussen 
verschillende aspecten van het 
onderzoek. 
Reflecteert op het onderzoek en 
de relevantie daarvan. 

Beheerst niet of nauwelijks 
passende 
onderzoeksmethoden. 
Gebruikt op ontoereikende 
wijze relevante middelen en 
bronnen voor het 
onderzoeksdoel en -proces. 
Toont weinig of geen bewijs van 
analytische vaardigheid. 
Is niet in staat het onderzoeks-
concept te onderbouwen 
Reflecteert niet of nauwelijks op 
het onderzoek en de relevantie 
daarvan.  

Onderbouwt het 
onderzoeksconcept matig en 
inadequaat; 
Gebruikt beperkt geschikte 
bronnen. 
Beheerst de ingezette 
methodes matig. 
Gebruikt beperkt geschikte 
bronnen. 
Hanteert gebrekkige 
argumentatie voor de 
onderbouwing van de keuze 
voor de gebruikte methoden en 
getrokken conclusies. 
Kan geen duidelijke 
onderzoeksvraag formuleren. 

Kan een onderzoeksprobleem 
formuleren en uitleggen hoe het 
onderzoek daarvoor ingezet 
wordt. 
Kan de keuze voor de ingezette 
methoden uitleggen en gericht 
toepassen. 
Gebruikt een beperkt maar 
adequaat spectrum aan 
bronnen en middelen. 
Onderzoekt en interpreteert 
gebruikte bronnen voor het 
opbouwen van de argumentatie. 
Toont een kritisch bewustzijn 
van de probleemstelling. 

Weet de onderzoeksvraag met 
de juiste informatie goed te 
onderbouwen. 
Toont adequate vaardigheden 
in relevante 
onderzoeksmethoden. 
Maakt afwegingen en weet 
deze goed te onderbouwen.  
Biedt nieuwe inzichten. 
Gebruikt een breed spectrum 
aan bronnen en middelen. 
Toont aan om te kunnen gaan 
met complexe problemen en 
deze zowel systematisch als 
creatief te benaderen. 

Zet methoden van onderzoek 
op vernieuwende wijze in om tot 
voor het werkveld relevante 
resultaten te komen. 
Ontwikkeld vernieuwende 
onderzoeksmethoden die 
relevant zijn voor het werkveld. 
Weet op overtuigende wijze 
kritiek op gevestigde 
onderzoeksmethoden te 
onderbouwen. 
Draagt in de bewijsvoering bij 
aan nieuwe ideeën, processen 
of kennis in het veld. 
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Formuleert een ruimtelijke 
probleemstelling op basis van 
een opgave. 
Vertaalt uitgangspunten en 
randvoorwaarden in een 
ruimtelijk ontwerp. 
Past geëigende 
ontwerptechnieken en geëigend 
ontwerp-instrumentarium toe. 
Schakelt tussen verschillende 
ontwerpdomeinen en 
schaalniveaus. 

Formuleert niet of nauwelijks 
een adequate ruimtelijke 
probleemstelling. 
Vertaalt inadequaat 
uitgangspunten en 
randvoorwaarden in een 
ruimtelijk ontwerp. 
Past niet of nauwelijks passend 
ruimtelijke 
ontwerpinstrumentarium toe 
met gebruikmaking van 
passende ontwerptechnieken. 
Schakelt niet of nauwelijks 
tussen verschillende 
ontwerpdomeinen en 
schaalniveaus. 

Formuleert een beperkte 
ruimtelijke probleemstelling. 
Vertaalt in beperkte mate 
uitgangspunten en 
randvoorwaarden in het 
ruimtelijk ontwerp. 
Past in beperkte mate passend 
ruimtelijke 
ontwerpinstrumentarium toe 
met gebruikmaking van 
passende ontwerptechnieken. 
Brengt in beperkte mate 
samenhang aan tussen 
verschillende schaalniveaus en 
ontwerpdomeinen. 

Formuleert een ruimtelijke 
probleemstelling met 
gebruikmaking van relevante 
onderzoeksresultaten. 
Vertaalt de uitgangspunten en 
randvoorwaarden in een 
ontwerp. 
Maakt gebruik van passende 
ontwerptechnieken en –
instrumenten, en zet deze 
doelgericht en adequaat in voor 
het vinden van een ruimtelijke 
oplossing. 
Brengt samenhang aan tussen 
verschillende schaalniveaus en 
ontwerpdomeinen. 

Formuleert een heldere 
ruimtelijke probleemstelling op 
basis van doelgericht 
onderzoek voorafgaande en 
tijdens het ontwerpproces. 
Vertaalt complexe 
uitgangspunten en 
randvoorwaarden in een 
overtuigend ontwerp. 
Zet het juiste 
ontwerpinstrumentarium in voor 
het vinden van een ruimtelijk 
oplossing en hanteert daarvoor 
passende technieken. 
Schakelt tussen de 
verschillende schaalniveaus en 
ontwerpdomeinen. 

Zet onderzoeksactiviteiten en 
ontwerphandelingen integraal in 
om een gearticuleerde 
ruimtelijke probleemstelling te 
formuleren.  
Genereert vernieuwende 
ontwerpoplossingen voor een 
ruimtelijke probleemstelling. 
Incorporeert complexe 
uitgangspunten en 
randvoorwaarden in een 
overtuigend ontwerp. 
Ontwikkelt bestaand 
ontwerpinstrumentarium en/of 
bestaande ontwerptechnieken. 
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Kan ideeën en plannen op 
helder wijze voor verschillende 
doelgroepen presenteren en 
kiest daarvoor de juiste 
methoden en technieken 
(visueel, verbaal en schriftelijk). 
Kan verbale en non-verbale 
signalen opnemen en 
verwerken. 

Past middelen en technieken 
niet of nauwelijks op de juiste 
wijze toe. 
Kan ideeën niet op een 
gestructureerde en begrijpelijke 
wijze presenteren.  
Toont niet of nauwelijks 
interesse en inzicht in de 
behoeften van de verschillende 
doelgroepen. 
Neemt verbale en non-verbale 
signalen niet of nauwelijks op. 

Selecteert, organiseert, en 
structureert in beperkte mate de 
geboden informatie. 
Past de juiste 
communicatiemiddelen en -
technieken op beperkte wijze 
toe. 
Toont beperkte interesse en 
inzicht in de behoeften van de 
verschillende doelgroepen. 
Is in beperkte mate in staat 
verbale en non-verbale signalen 
op te nemen en te verwerken. 

Zet op adequate wijze 
verschillende technieken in bij 
het communiceren van ideeën, 
ontwerpen en plannen zowel 
verbaal als non-verbaal. 
Communiceert een ontwerp met 
eigen conclusies aan 
verschillende doelgroepen. 
Luistert, observeert en reageert 
daarop op adequate wijze. 
 

Communiceert overtuigend 
rekening houdend met diverse 
publieke behoeften.  
Ontwikkelt een persoonlijke stijl 
in het gebruik van technieken 
en middelen. 
Luistert naar ideeën en 
bevindingen van anderen, en 
schat dezen juist in op 
toepasselijkheid in het ontwerp 
of plan. 

Toont een uitzonderlijk en 
geïntegreerd inzicht in zowel 
het gepresenteerde onderwerp 
als de behoeften van het 
publiek. 
Presenteert op vernieuwende 
wijze.  
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 Signaleert relevante 
omgevingsfactoren uit de 
ruimtelijke en maatschappelijke 
context.  
Signaleert en integreert 
omgevingsfactoren in studie 
en/of onderzoek. 
Bedt het ruimtelijke ontwerp in 
een ruimtelijke en 
maatschappelijke context. 
Is op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen binnen en buiten 
het vakgebied. 

Houdt niet of nauwelijks 
rekening met de ruimtelijke en 
maatschappelijke context. 
Toont nauwelijks een visie op 
de rol en positie van de 
discipline in de samenleving. 
Relateert nauwelijks eigen werk 
en opvattingen aan die van 
anderen. 
Relateert nauwelijks eigen 
opvattingen en werk aan 
maatschappelijke context. 

Houdt in beperkte mate 
rekening met de ruimtelijke en 
maatschappelijke context. 
Ontwikkelt enige visie op de rol 
en positie van zijn discipline in 
de samenleving. 
Signaleert relevante factoren uit 
de ruimtelijke en 
maatschappelijke context, maar 
integreert dezen nauwelijks in 
het ontwerp. 

Ontwikkelt een (beperkte) visie 
op de rol en positie van zijn 
discipline in de samenleving. 
Signaleert relevante factoren  
uit de ruimtelijke en 
maatschappelijke context en 
houdt daarmee in beperkte 
mate rekening in het ontwerp. 
Relateert in beperkte mate 
eigen opvattingen en werk aan 
die van anderen, en aan 
maatschappelijke context. 
 

Toont een integrale visie op de 
samenleving en integreert deze 
in het ontwerp. 
Stuurt met het ontwerp op de 
inbedding in de ruimtelijke en/of 
maatschappelijke context. 
Relateert consistent en 
inzichtelijk eigen opvattingen en 
werk aan die van anderen, en 
aan maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Genereert vernieuwende 
strategieën en ontwerp-
oplossingen voor een 
ruimtelijke probleemstelling. 
Integreert complexe ruimtelijke 
en maatschappelijke 
uitgangspunten en 
randvoorwaarden in het 
ontwerp. 
Levert op vernieuwende wijze 
een bijdrage aan de actuele 
ontwikkelingen in het 
vakgebied. 
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Organiseert en stuurt de 
persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. 
Beheerst het werkproces door 
reflectie, planning en zelfsturing. 
Realiseert, past toe, en beheert 
relevante strategieën, 
werkwijzen. 
Werkt resultaatgericht samen 
met deskundigen en andere 
betrokken partijen. 
Signaleert kansen en 
mogelijkheden voor bestaande 
en nieuwe ontwikkelingen en 
stuurt daarop. 

Toont geen samenhangend 
inzicht in, planning van, en 
reflectie op het eigen 
werkproces. 
Plant en stuurt nauwelijks het 
werkproces, is sterk afhankelijk 
van begeleiding. 
Werkt niet samen met anderen. 
Identificeert procesmatige 
problemen inadequaat. 
Toont nauwelijks besef van het 
belang van het nemen van 
risico’s of verkennen 
alternatieven. 
Kan geen onderbouwde keuzes 
maken. 

Toont matige vooruitgang in het 
inzicht in, de planning van, en 
de reflectie op het eigen 
werkproces. 
Vraagt om veel ondersteuning 
en sturing op werkproces. 
Werkt in beperkte mate samen 
met anderen. 
Toont in onvoldoende mate in 
staat te zijn om door verkenning 
van methoden of concepten 
problemen te overwinnen en 
keuzes te maken 
Toont in onvoldoende mate aan 
in staat te zijn vooruitgang te 
boeken handelswijzen en 
resultaten. 

Toont bekwaamheid in het 
verder ontwikkelen van kennis 
en inzicht m.b.t. tot organiseren 
en sturen, en het inzetten van 
nieuw verworven vaardigheden.  
Vraagt gerichte ondersteuning 
en sturing op werkproces. 
Participeert in het 
samenwerkingsproces. 
Toont aan de besluitvorming te 
baseren op weloverwogen 
keuzes  
Toont aan risico’s op passende 
wijze te beheersen.  
Herkent kansen en 
mogelijkheden voor nieuwe 
ontwikkelingen. 

Neemt de verantwoordelijkheid 
voor het leerproces en de 
ontwikkeling daarvan. 
Stuurt en reflecteert daarop. 
Neemt voortouw in 
samenwerkingsverbanden, 
bewaakt de voortgang en stuurt 
bij indien nodig. 
Realiseert in complexe en 
onvoorspelbare 
omstandigheden effectieve 
besluitvorming.  
Toont originaliteit in het 
aanpakken en oplossen van 
problemen. 
Toont  een gestage 
ontwikkeling in eigen handelen 
en werk. 
Signaleert kansen en 
mogelijkheden voor bestaande 
en nieuwe ontwikkelingen en 
stuurt daarop. 

Opereert zelfstandig in het 
proces en toont sterk 
engagement voor persoonlijke 
en professionele ontwikkeling, 
Initieert 
samenwerkingsverbanden en 
stuurt actief en doelgericht .  
Neemt risico’s die een 
diepgaand en nauwkeurig 
inzicht tonen in de aard van het 
werkveld. 
Vindt innovatieve oplossingen 
die (mogelijkerwijs) tot 
progressieve ontwikkelingen in 
het werkveld leiden en stuurt 
daarop op een vernieuwende 
wijze. 

6
. 
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Past vakkennis en 
onderliggende principes toe. 
Reflecteert op de eigen 
productie, positionering en rol in 
de beroepspraktijk. 
Onderbouwt een oordeel of 
conclusie met relevante 
argumenten. 

Toont weinig of geen besef van 
sterke en zwakke punten van 
eigen producten en positie.  
Toont onjuiste en/of onvolledige 
kennis van het vakgebied en de 
ontwikkelingen daarbinnen.  
Kan oordelen niet of nauwelijks 
onderbouwen. 

Toont matig besef en inzicht in 
de eigen sterke en zwakke 
punten. 
Toont partiële en/of 
gefragmenteerde kennis van 
het vakgebied en de 
ontwikkelingen daarbinnen. 
Kan oordelen in beperkte mate 
onderbouwen. 

Toont aan over de juiste en 
adequate kennis te beschikken 
m.b.t. het vakgebied. 
Kan kennis op adequate wijze 
toepassen betreffende de 
producten. 
Reflecteert op de eigen 
productie, positionering en rol in 
de beroepspraktijk. 
Onderbouwt een oordeel of 
conclusie met relevante 
argumenten. 

Toont aan over systematische, 
en uitgebreide kennis te 
beschikken m.b.t. het 
vakgebied,  en zich te bewegen 
in de voorhoede van het 
vakgebied, eventueel met 
ondersteuning en creatief 
gebruik van aanverwante 
vakgebieden. 
Reflecteert zelfstandig op de 
eigen productie, positionering 
en rol in de beroepspraktijk. 
Onderbouwt een oordeel of 
conclusie met relevante 
argumenten vanuit 
verschillende invalshoeken. 

Brengt een valide persoonlijk 
begrip van concepten en kennis 
van het vakgebied onder de 
aandacht.  
Introduceert originele ideeën of 
hypothesen. 
Reflecteert zelfstandig op de 
eigen productie, positionering 
en rol in de beroepspraktijk. 
Onderbouwt een oordeel of 
conclusie met relevante 
argumenten vanuit 
verschillende invalshoeken, en 
draagt daarmee bij aan nieuwe 
ideeën, kennis, inzichten en 
processen in het veld. 

 

Bij de toetsing en beoordeling gaat het altijd om integrale kwalitatieve toetsing op individueel niveau. 

De kwalitatieve beoordeling is derhalve altijd in absolute zin gerelateerd aan het beoogde niveau in de 

beroepspraktijk. 

De cijfermatige beoordeling is gerelateerd aan de fase waarin de opleiding van de student verkeert. 
 
 
 

ARTIKEL 10.2.2 

Buitenschools curriculum van de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw 

1. Kader buitenschools curriculum 

De ontwikkeling in de beroepsuitoefening volgt niet na de opleiding, maar vormt integraal onderdeel 

van de desbetreffende opleiding. Het buitenschools curriculum van de opleiding is gericht op de 

ontwikkeling naar een beroepsuitoefening op een hoger aggregatieniveau met als kenmerken een hoger 

abstractieniveau van denken en handelen, een hogere mate van complexiteit van de structuur 

waarbinnen het beroep wordt uitgeoefend, meer regelcapaciteit en afbreukverantwoordelijkheid.  

Het opdoen van ervaring met de beroepsuitoefening van architect of stedenbouwkundige betekent 

kennismaken met alle facetten van het planvormings- en implementatie- of uitvoeringsproces: 

opdrachtverlening, ontwerp, project- en/of bouwvoorbereiding, uitvoering of implementatie en 

algemene zaken als recht en regelgeving, bureauorganisatie en samenwerken, overleggen, 

onderhandelen enz. Dat betekent ook dat de functie, taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden 

(afbreukverantwoordelijkheid) relevant dienen te zijn voor de gekozen opleiding en in overeenstemming 

zijn met de fase waarin de opleiding verkeert.  

 

Ook in het buitenschools curriculum van de opleidingen staat visievorming over de definities van 

stedenbouw en architectuur centraal. De student wordt getraind om na te denken over een situatie, 

maar ook om die situatie op verschillende manieren te benaderen of in te schatten. Juist dit laatste is in 

het buitenschools curriculum aan de orde. De bedoeling is dat de student binnen marges, regels en 

conventies tot aanvaardbare resultaten komt. Er is minder ruimte voor experiment en meer nadruk op 

beproefde concepten. 
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2. Eisen buitenschools curriculum  

Gedurende de opleiding dient de student werk te verrichten op een voor de opleiding relevante 

werkplek onder supervisie van de mentor. Studenten in de opleiding tot architect vinden dat werk in de 

meeste gevallen op een architectenbureau, studenten in opleiding tot stedenbouwkundige in de meeste 

gevallen op een stedenbouwkundig bureau of bij een stedenbouwkundige dienst. Alleen onder 

voorwaarden is het toegestaan om de studie te combineren met een eigen bureau. In dat geval dient de 

student een externe mentor te zoeken. 

 

De werkplek moet de condities bieden om kennis op te doen met alle facetten van het planvormings- en 

uitvoering- of implementatieproces: opdrachtverlening, ontwerp, project- en/of bouwvoorbereiding, 

uitvoering of implementatie en algemene zaken als recht en regelgeving, bureauorganisatie en 

samenwerken, overleggen, onderhandelen enz. Met betrekking tot de beroepservaring gaat het om het 

initiëren, ontwikkelen, analyseren, en interpreteren van kennis, inzichten en vaardigheden in op de 

situatie toegesneden gedrag en houding, inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden. De 

tijdens de opleiding uitgeoefende beroepswerkzaamheden dienen naast het op doen van 

praktijkervaring vooral als opmaat naar het volgende niveau van beroepsuitoefening. Dit geldt bij uitstek 

voor het ruimtelijk vormgeven, een vaardigheid die slechts via het principe van ‘leren door te doen’ 

onder de knie kan worden verkregen. Een vaardigheid die in de praktijk uitgeoefend wordt in een 

context die in hoge mate complex is, een verstrengeling en raakvlakken met andere disciplines kent, en 

waarbij veel partijen betrokken zijn. 

 

Gezien het niveau van de masteropleiding stelt de Academie als voorwaarde dat de studerende 

werknemer zelf primair verantwoordelijk is voor zijn of haar individuele opleidingstraject. Dat wil zeggen 

voor: 

 de keuze uit het aanbod en samenstelling van het eigen studieprogramma; 

 de keuze voor de werkplek met de daarbij horende taken, werkzaamheden, en 

beroepsverantwoordelijkheden; 

 en de relatie tussen werk en studie; 

 de begeleiding door of onder supervisie van de mentor. 

De student wordt geacht na te denken over de te maken keuzen, en daar zelf op een verantwoorde 

manier beslissingen over te nemen. 

 

Indien er geen sprake is van loopbaanontwikkeling van een student wordt dit in het begeleidingstraject 

gesignaleerd, of eerder door de student geïndiceerd. Op dat moment wordt er door de Academie 

onderzocht wat hiervan de reden is en contact opgenomen met de mentor en/of begeleider. 

3. Fasering in te bereiken leerresultaten buitenschools curriculum  

De wijze waarop de student zich als studerende werknemer in de praktijk zal ontwikkelen is afhankelijk 

van uiteenlopende factoren als vooropleiding, aanvangsniveau, interesses, inzet en ambities. Ook de 

aard van de werkzaamheden, de kwaliteit van de werkomgeving en de kansen die de student als 

werknemer door de werkgever geboden worden zijn echter bepalend. De eindkwalificaties waaraan de 

student aan het eind van de opleiding zal moeten voldoen zijn echter bekend. Daar zal de student 

naartoe moeten werken. 

 

Als ondersteuning zijn overzichten van de leerresultaten opgenomen in de Handleiding buitenschools 

curriculum, ingedeeld in een aantal categorieën van werkzaamheden zoals die in de praktijk gehanteerd 

worden. Deze handleiding is als checklist gebruiken en te downloaden van de website van de Academie 

(www.ravb.nl). 

 

 

http://www.ravb.nl/
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4. Relatie met de werkgever en mentor 

Het is de opleiding die toetst en beoordeelt. De mentor of de onder supervisie van een mentor 

opererende begeleider spelen een voorwaardelijke rol met betrekking tot de praktijk- en 

beroepsontwikkeling van de studerende werknemer tot de beoogde beroepsuitoefening van 

ontwerpend architect of stedenbouwkundige. In het kader van toetsing en beoordeling wordt de mentor 

en/of begeleider tijdens een bureaubezoek uitdrukkelijk om zijn oordeel gevraagd m.b.t. het 

functioneren van de student (werkgeverstevredenheid), de ontwikkeling van beroepsvaardigheden, de 

mate waarin de mentor en/of begeleider meent dat de student actief en constructief aan zijn 

beroepsontwikkeling werkt en op grond van welke indicatoren de mentor en/of begeleider dit oordeel 

velt. In relatie met deze uitwisseling van gegevens wordt de mentor en/of begeleider ook gevraagd naar 

zijn rol, aandeel en verantwoordelijkheid in de ontwikkeling(smogelijkheden) van de student.  

 

Het oordeel van de mentor over het verloop en vorderingen in de beroepservaring van de 

desbetreffende student wordt gevraagd middels het Evaluatieformulier beroepservaring dat jaarlijks 

verstrekt wordt of na afronding van een werkperiode. 
 
 
 

ARTIKEL 10.2.3 

Binnenschools curriculum van de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw 
 

1. Algemeen 

a. Studio’s 

In de studio’s zijn ontwerp- en (ontwerpend) onderzoeksonderwijs, en het vaardighedenonderwijs 

geïntegreerd. De training van vaardigheden (onderzoeken, communiceren en reflecteren) is direct 

gerelateerd aan, en staat ten dienste van, de integrale ontwerpopgave binnen de studio. De 

leerresultaten van een studio omvatten naast ontwerpaspecten, ruimtelijke probleemstellingen of 

ontwerpstrategieën, tevens de specifieke inhoud van de vaardigheidstrainingen (het ‘object’ van 

onderzoek, communicatie of reflectie) die direct gekoppeld zijn aan de inhoud van de studio waar ze 

deel van uitmaken. In de semesterstudio’s komen, naast het ontwerponderwijs, alle drie de genoemde 

vaardigheden aan de orde (onderzoeken, communiceren en reflecteren), in de kwartaalstudio’s steeds 

twee (communiceren en reflecteren in het 1e en 3e kwartaal, onderzoeken en reflecteren in het 2e en 4e 

kwartaal). 

 

De studio’s functioneren als laboratoriumsituaties waarin bepaalde factoren uit de praktijk bewust 

uitgeschakeld kunnen worden. Een situatie die bij uitstek geschikt is met betrekking tot bijvoorbeeld het 

trainen in methoden en technieken van (ontwerpend) onderzoek, het geconcentreerd focussen op een 

aantal specifieke ontwerpaspecten, ruimtelijke probleemstellingen of ontwerpstrategieën. De 

leeromgeving is vergelijkbaar met werksituaties uit de beroepspraktijk, zoals ontwerp- of projectteams. 

b. Colleges 

De colleges bieden de noodzakelijke fundering, verbreding en verdieping, om de ontwerp- en 

onderzoeksvaardigheden als ontwerper productief te kunnen maken, door theoretische en 

vakinhoudelijke kennis: kennis van en over heden en verleden van de architectuur en stedenbouw, 

kennis van en over het theoretische en kritische discours binnen beide vakgebieden, kennis van en 

inzicht in de maatschappelijke context van (de praktijk van) beide disciplines en specifieke vakkennis die 

noodzakelijk is om als beroepsbeoefenaar te functioneren. Deze kennis helpt bij de verdere ontwikkeling 

van het vermogen om creatief en productief te ontwerpen. Tevens bieden colleges het kader om een 
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eigen positie binnen het vak te bepalen, en te reflecteren op het eigen werk, het werk van derden, en de 

discipline als geheel, mede vanuit een historisch en theoretisch perspectief.  

Een dergelijk kritisch vermogen is van essentieel belang voor beide beroepen. Inhoudelijk zijn de 

colleges verdeeld in de categorieën Heden & Verleden, Discours, Veld en Vakkennis. 

c. Winterworkshops 

Tijdens de jaarlijkse winterworkshop werken studenten in groepsverband gedurende een korte periode 

intensief aan een actuele opgave in de stad of de regio. Ze worden daarbij begeleid door ervaren 

studenten, die daarin gecoacht worden door de stafleden. De winterworkshops dragen bij aan de 

ontwikkeling van ontwerpvaardigheden met betrekking tot actuele opgaven, het vermogen tot 

samenwerken in divers samengestelde groepen, het vermogen om in korte tijd kennis te vergaren en 

toe te passen en onder tijdsdruk ontwerpkeuzen en –beslissingen te leren nemen. 

d. Extra-curriculair 

Onder de noemer extra-curriculair vallen de bijzondere activiteiten die passen in een curriculum waar de 

student in hoge mate zelf verantwoordelijk voor is. Ze zijn bedoeld om studenten die daar in hun 

academische ontwikkeling behoefte 

aan hebben, de kans te geven zich naar eigen inzicht in een onderwerp te verdiepen. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn bij de voorbereiding van het afstuderen. Voor de hand liggende extra-

curriculaire activiteiten zijn deelname aan een internationale Summerschool, workshops, prijsvragen, en 

studiereizen. Maar de extra-curriculaire punten kunnen ook worden verdiend met bijvoorbeeld het 

maken van een verslag van een symposium, het schrijven van een artikel, 

elders onderwijs volgen, zelf onderwijs verzorgen of literatuurstudies uitvoeren. 

e. Afstudeerproject 

Het afstudeerproject is de meesterproef in de opleiding tot architect of stedenbouwkundige: tijdens het 

afstuderen komen de vaardigheden en kennis die gedurende de studie ontwikkeld zijn, in onderlinge 

samenhang tot bloei. 

In samenhang met de praktijkschouw toetst de Academie aan de hand van het afstudeerproject of de 

student in staat is om het beroep van architect of stedenbouwkundige zelfstandig uit te oefenen - 

overeenkomstig de eisen voor inschrijving in het Architectenregister als architect of stedenbouwkundige. 

Het afstudeerproject is een apart onderdeel van de opleiding. Met het afstudeerproject positioneert de 

student zich als architect of stedenbouwkundige, presenteert de student zichzelf aan de buitenwereld en 

legt de student de fundering voor zijn/haar de carrière. Maar het biedt ook de mogelijkheid een kritische 

bijdrage aan te leveren aan het debat over belangrijke en actuele, maatschappelijke en/of vakmatige 

kwesties. Het afstuderen kan daarmee een belangrijke maatschappelijke relevantie hebben en/of 

waardevol zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied van de architectuur of stedenbouwkunde. 

f. Relatie werkvormen 

De relatie en overeenkomst tussen de verschillende werkvormen is dat het leeromgevingen zijn die de 

studerende werknemer de mogelijkheid bieden om te verifiëren of de verkregen kennis, inzichten en 

vaardigheden in essentie is/zijn begrepen en op de juiste wijze is/zijn beoordeeld. Bovendien speelt 

voortdurend de vraag hoe en op welke wijze deze kennis, inzichten en vaardigheden in de 

beroepspraktijk toegepast kan/kunnen worden, en hoe erover gecommuniceerd kan/kunnen worden. 

Dat komt o.a. doordat de docenten, allen zelf beroepsbeoefenaars, dezelfde architecten, 

stedenbouwkundigen of andere specialisten zijn waarmee studenten in de praktijk geconfronteerd 

(kunnen) worden. De samenhang binnen het binnenschools curriculum wordt deels door de Academie 

aangebracht door de kaders te bepalen waarbinnen een individueel leertraject samengesteld kan 

worden, en binnen deze kaders door de keuze in domeinen, 
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onderwerpen en opgaven. Daarnaast is het onderwijskundige uitgangspunt dat samenhang tussen de 

verschillende onderwijsdelen door de studerende werknemer zelf aangebracht wordt afhankelijk van de 

beroepsmatige vraag. 

2. Beschrijving studio’s & colleges 

De studio’s en colleges zijn als afzonderlijke onderwijseenheden beschreven. Korte inhoudelijk 

omschrijvingen staan in de programmagids die ieder opleidingsjaar opnieuw wordt samengesteld. Deze 

gids is digitaal beschikbaar via de website van de Academie. Uitgebreide beschrijvingen per 

onderwijseenheid zijn eveneens via deze site digitaal beschikbaar, en geven o.a. informatie over: 
 categorie van het onderdeel; 
 thema; 
 docent(en); 
 inhoud; 
 doelstelling; 
 opgave; 
 werkvorm; 
 planning; 
 beoordelingsvorm(en) 
 beoordelingscriteria; 
 leerresultaten uitgedrukt in wat de student na afloop kent en kan (leeruitkomsten); 
 binnen welk onderdeel van de zes integrale beroepskwalificaties deze leerresultaten met nadruk vallen; 
 de weegfactor per integrale beroepskwalificatie 

3. Afstuderen 

a. Voorwaarden voor en duur van het afstuderen 

Het afstuderen staat open voor studenten die aan de verplichtingen ten aanzien van het buiten- en 

binnenschools curriculum van de opleiding hebben voldaan. Dat betekent dat er 90 ECTS voor het 

buitenschools curriculum en 90 ECTS voor het binnenschools curriculum moeten zijn behaald. 

Daarnaast geldt dat studenten tijdens het 3e drempelgesprek moeten zijn toegelaten tot de 

afstudeerfase. Eén week voor de start van het afstuderen vindt de laatste controle plaats. Indien blijkt 

dat een student nog niet aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de student niet starten met het 

afstuderen. 

b. Plaats in het curriculum 

Er zijn twee momenten per jaar waarop een afstudeerproject kan worden gestart: aan het begin van het 

studiejaar (begin september) en aan het begin van het tweede semester (januari/februari). Studenten 

hebben vanaf dat moment één jaar de tijd voor het afstuderen, met een maximale uitloop van 3 

maanden. In bijzondere gevallen is verlenging mogelijk. Daartoe moet een met redenen omkleed 

verzoek bij de Examencommissie worden ingediend. De Examencommissie bepaalt vervolgens of het 

verzoek wordt ingewilligd.  

 

Een student kan maximaal twee keer starten aan een afstudeerproject. Na het afbreken van de tweede 

poging krijgt de student een dringend advies de opleiding te staken. 

 

Formele redenen voor het afbreken van het afstuderen zijn: 

 de afstudeercommissie geeft aan het einde van de fase van opgave(her)formulering (1e peiling), de 

conceptfase (2e peiling), de ontwerpfase (3e peiling), of de uitwerkingsfase (GroenLicht-bijeenkomst), 

ook na de herkansing in de desbetreffende fase, de student bij de eerste keer het dringende advies 

een semester later opnieuw te starten;  

 de afstudeercommissie oordeelt dat de maximale periode die voor het afstudeerproject staat 

zonder toestemming vanuit de Examencommissie wordt overschreden. 
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c. Afstudeercommissie 

Voor elk individueel afstudeerproject wordt een afstudeercommissie samengesteld in overleg met de 

desbetreffende opleidingscoördinator op basis van een voorstel door de afstudeerder. De 

afstudeercommissie bestaat uit een afstudeermentor (extern lid), twee externe critici (externe leden) en 

een interne criticus (een opleidingscoördinator; tevens voorzitter van de afstudeercommissie). 

 

Tijdens de 1e peiling bestaat de afstudeercommissie uit de docent Atelier Afstudeeropgave, de 

opleidingscoördinator die voorzitter van de afstudeercommissie is en de afstudeermentor. 

 

Tijdens de 2e en 3e peiling bestaat de afstudeercommissie uit de voorzitter (één van de 

opleidingscoördinatoren), de afstudeermentor en de vaste externe criticus 

 

Tijdens de GroenLicht-bijeenkomst en de Slotbijeenkomst wordt de afstudeercommissie aangevuld met 

een ‘toegevoegde externe criticus’. 

 

De afstudeercommissie peilt en beoordeelt de voortgang van het afstudeerproject, de kwaliteit van het 

afstudeerproces, en de kwaliteit van de geleverde producten. Eventueel kan de commissie besluiten om 

de afstudeerder het dwingende advies te geven een semester later opnieuw te starten (Go/NoGo). 

Tijdens de Slotbijeenkomst toetst de afstudeercommissie het definitieve eindproduct, en het 

afstudeerproces indien van inhoudelijk belang, en geeft een definitieve beoordeling inclusief een 

waardering van het niveau van het afstudeerproject. 

d. Afstudeerprocedure 

Tijdens het afstuderen hebben de afstudeerder en de leden van de afstudeercommissie verschillende 

rollen en verantwoordelijkheden voor het procedurele verloop van het proces. Deze staan beschreven in 

de Informatie over (de procedure van) het afstuderen die aan elke student wordt verstrekt voorafgaand aan 

de start van het afsturen, en te downloaden is van de website van de Academie (www.ravb.nl). 

 

De student dient zorg te dragen voor de voorbereiding en verslaglegging van de peilingen 1 t/m 3 en de 

voorbereiding van de GroenLicht-bijeenkomst. De verslagen bevatten:  

1. een samenvatting van de eigen presentatie in 300 woorden;  

2. een samenvatting van het commentaar van de commissie;  

3. een samenvatting van de afspraken en  

4. een actieplan voor het vervolg van het afstuderen; 

5. eventueel beargumenteerde wijzigingen in het kader voor de begeleiding en de beoordeling van het 

afstudeerproject zoals vastgelegd in het Startdocument afstuderen. 
 

e. Afstudeertraject 

Het afstudeertraject bestaat uit twee hoofdfasen met een vastgestelde tijdsduur, namelijk het Atelier 

Afstudeeropgave en het Afstudeerproject. Het Afstudeerproject is weer onderverdeeld in vier deelfasen. 

Elke (hoofd)fase wordt afgesloten met een selectieve en diagnostische toetsing in zogenaamde 

peilingen. Alle peilingen, inclusief de GroenLicht-bijeenkomst en de Slotbijeenkomst, zijn openbaar. 

 

In het semester voorafgaand aan de start van het afstuderen begint de student zelfstandig met het 

nadenken over en formuleren van de afstudeeropgave. Indien een student dat wenst, treedt één van de 

opleidingscoördinatoren daarbij op als gesprekspartner. 

 

http://www.ravb.nl/
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e.1 Atelier Afstudeeropgave 

De eerste hoofdfase van het afstudeerproces vindt groepsgewijs plaats in het ‘Atelier Afstudeeropgave’ 

en wordt begeleid door de ‘docent Atelier Afstudeeropgave’. Deze fase duurt twee maanden en wordt 

afgesloten met de 1e peiling en de vaststelling van het Startdocument Afstuderen. 

 

In deze fase wordt een indicatie gegeven van zowel de geambieerde positionering binnen het vakgebied 

of beroepenveld als, daarmee samenhangend, de geambieerde verhouding tot het door de Academie 

gepropageerde verankerde vakmanschap en wordt de afstudeeropgave geformuleerd en het werkplan 

opgesteld. 

 

Gedurende deze fase benadert de student de afstudeermentor en de vaste externe criticus en legt ze 

vast; de toegevoegde externe criticus wordt door de Academie benaderd en vastgelegd. 

e.2 Afstudeerproject - Conceptfase 

Vanaf de start van de conceptfase doorloopt de afstudeerder het afstudeerproces zelfstandig, begeleid 

door de afstudeer-mentor. In de conceptfase wordt het ontwerpend onderzoek uitgevoerd dat erop 

gericht is de afstudeeropgave te operationaliseren in een architectonisch of stedenbouwkundig concept 

dat ruimtelijk van aard is. Daarmee is deze fase ook gericht op het operationaliseren van de eigen 

houding en positie. De conceptfase duurt twee en een halve maand en wordt afgerond met de 2e 

peiling. 

e.3 Afstudeerproject- Ontwerpfase 

De ontwerpfase is er op gericht het concept verder te ontwikkelen tot een ruimtelijk, architectonisch of 

stedenbouwkundig, ontwerp. De ontwerpfase duurt eveneens twee en een halve maand en wordt 

afgerond met de 3e peiling. 

e.4 Afstudeerproject – Uitwerkingsfase 

In de uitwerkingsfase dient het ruimtelijk ontwerp verder uitgewerkt te worden. De uitwerkingsfase 

duurt twee maanden en wordt afgerond met de GroenLicht-bijeenkomst. 

e.5 Afstudeerproject – Afrondingsfase 

De laatste fase benut de afstudeerder voor het presentabel maken van het afstudeerproject en voor het 

produceren van de afstudeerdocumentatie. Deze laatste fase van één maand wordt afgerond met de 

Slotbijeenkomst. 

e.6 Tijdschema 

Start Atelier Afstudeeropgave  begin september begin februari 

1e peiling (+ vaststelling Startdocument) begin november  begin april  

2e peiling half januari half juni 

AfstudeerWERK IN UITVOERING half maart begin september 

3e peiling begin april half september 

Praktijkschouw half mei eind oktober 

GroenLicht-bijeenkomst begin juni half november 

Aanleveren van de 

afstudeerdocumentatie 
één week vóór de Slotbijeenkomst één week vóór de Slotbijeenkomst 

Slotbijeenkomst begin juli half december 

Uploaden afstudeerwerk op website 2 weken na de Slotbijeenkomst 2 weken na de Slotbijeenkomst 
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f. Toets- en beoordelingswijze en beoordelingscriteria 

f.1 1e Peiling 

Tijdens de 1e peiling wordt hoofdfase 1 afgerond met een individuele presentatie van alle deelnemers 

aan het Atelier Afstudeeropgave. Elke afstudeerder presenteert zijn of haar afstudeeropgave aan de 

hand van een inhoudelijke toelichting op het Startdocument Afstuderen. 

 

De afstudeercommissie toetst en beoordeelt op basis van het één week van te voren toegezonden 

Startdocument Afstuderen, en de toelichtingen daarop tijdens de presentatie, of de professionele 

positionering, de afstudeeropgave en het werkplan voldoende borg staan voor een succesvol vervolg 

van het afstudeerproject binnen de gestelde termijnen en een afronding van voldoende niveau. Meer 

specifiek wordt de afstudeeropgave kwalitatief gewogen op de volgende punten: 

 de vakmatige en/of maatschappelijke relevantie van de opgave; 

 de coherentie en de kwaliteit van de interpretatie en analyse van de opgave;  

 de kracht en relevantie van de daarbij gebruikte onderzoeks- en/of analyse-instrumenten; 

 de kracht en relevantie van de uit de onderzoeks- en analyseresultaten getrokken conclusies; 

 de coherentie en de kwaliteit van (de vertaling van de opgave - in woord of beeld – in) een 

ruimtelijke, c.q. architectonische of stedenbouwkundige, probleemstelling en ontwerpopgave; 

 het architectonische of stedenbouwkundige gehalte van de opgave; 

 de coherentie en helderheid van de in het startdocument geformuleerde indicatie van de 

geambieerde positionering binnen het vakgebied of beroepenveld; 

 de coherentie en helderheid van de in het startdocument geformuleerde positie ten opzichte van 

het omgevingsgerichte vakmanschap;  

 de helderheid en realiteitswaarde van het werkplan en de daarin opgenomen termijnen; 

 de coherentie en realiteitswaarde van de in het werkplan opgenomen te behalen doelen, resultaten 

en producten per fase; 

 de helderheid van de indicatie van het te verwachten eindresultaat in relatie tot de opgave en het 

werkplan. 
 

Bij een positief oordeel wordt door de afstudeercommissie het Startdocument Afstuderen vastgesteld 

en voor akkoord bevonden en krijgt de afstudeerder toestemming hoofdfase 2 in te gaan (GO). 

 

Indien de afstudeercommissie van oordeel is dat de afstudeeropgave niet aan bovengenoemde 

voorwaarden en eisen voldoet, stopt het afstudeertraject (NO GO), en kan hij of zij, indien het de eerste 

poging was, een nieuwe poging doen in het volgende semester. Indien het afstudeertraject ook de 

tweede keer wordt gestopt, krijgt de student een dringend advies de studie te staken.  

f.2 2e Peiling 

Tijdens de 2e peiling rondt de afstudeerder de conceptfase individueel af met de presentatie van een 

ruimtelijk, architectonisch of stedenbouwkundig, concept. 

 

De afstudeercommissie toetst en beoordeelt of: 

 de resultaten van de conceptfase overeen komen met de in het Startdocument Afstuderen voor 

deze fase vastgelegde doelen en producten; 

 de opgave en de onderzoeksresultaten coherent en met gebruikmaking van de juiste middelen 

vertaald zijn in een ruimtelijk, architectonisch of stedenbouwkundig, concept; 

 het ruimtelijk concept helder en coherent is geformuleerd en gepresenteerd; 

 de conceptuele doorontwikkeling van de ruimtelijke, formele, programmatische en, eventueel, 

maatschappelijke en technische uitgangspunten coherent en met gebruikmaking van de juiste 

middelen heeft plaatsgevonden; 
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 het ruimtelijk concept en de onderliggende ontwerp- of onderzoeksproducten een heldere en 

navolgbare relatie hebben met de uitkomsten en conclusies van het (voor)onderzoek of analyse en 

de gestelde afstudeeropgave; 

 de afstudeerder erin geslaagd is middels het ruimtelijk concept de eigen houding en positie te 

operationaliseren. 

 

Bij een positief oordeel geeft de afstudeercommissie toestemming voor het vervolgen van het 

afstudeertraject en de ontwerpfase in te gaan (Go). 

 

Indien de afstudeercommissie van oordeel is dat de resultaten niet aan bovengenoemde criteria 

voldoen, stopt het afstudeertraject en kan de afstudeerder, indien het de eerste poging was, een nieuwe 

poging doen in het volgende semester (NoGo). Indien het afstudeertraject ook de tweede keer wordt 

gestopt, krijgt de student een dringend advies de studie te staken.  

f.3 3e Peiling 

Tijdens de 3e peiling rondt de afstudeerder de ontwerpfase af met een presentatie van het ruimtelijke, 

architectonische of stedenbouwkundige, ontwerp. 

 

De afstudeercommissie toetst en beoordeelt of: 

 de resultaten van de ontwerpfase overeen komen met de in het Startdocument Afstuderen voor 

deze fase vastgelegde (en/of de tijdens de 2e peiling aangepaste) doelen en producten; 

 het ruimtelijk concept op coherente wijze en met gebruikmaking van de juiste middelen is vertaald in 

uitgangspunten voor het ontwerp; 

 het ruimtelijk ontwerp helder en coherent is geformuleerd en gepresenteerd; 

 het ontwerp op coherente wijze en met gebruikmaking van de juiste middelen is doorontwikkeld; 

 het ruimtelijk ontwerp en de onderliggende ontwerp- of onderzoeksproducten een heldere en 

navolgbare relatie hebben met de uitkomsten en conclusies van de vorige fasen; 

 het ruimtelijk ontwerp van voldoende kwaliteit is om in de volgende fase verder uitgewerkt te worden; 

 de afstudeerder erin geslaagd is middels het ruimtelijk ontwerp de eigen houding en positie te 

operationaliseren. 
 

Bij een positief oordeel geeft de afstudeercommissie toestemming voor het vervolgen van het 

afstudeertraject en de uitwerkingsfase in te gaan (Go). 

 

Indien de afstudeercommissie van oordeel is dat de resultaten niet aan bovengenoemde criteria 

voldoen, stopt het afstudeertraject en kan hij of zij, indien het de eerste poging was, een nieuwe poging 

doen in het volgende semester (NoGo). Indien het afstudeertraject ook de tweede keer wordt gestopt, 

krijgt de student een dringend advies de studie te staken.  

f.4 Praktijkschouw voorafgaande aan de GroenLicht-bijeenkomst 

Voorafgaande aan de GroenLicht-bijeenkomst (voor in september gestarte afstudeerders in mei en voor 

in februari gestarte afstudeerders in oktober) vindt de finale beoordeling van het buitenschools 

curriculum plaats (zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4, lid a, a1 en a2). Dit gebeurt in de zogenaamde 

praktijkschouw, een groepsgewijze bijeenkomst waarin de afstudeerder een presentatie geeft van de 

werkzaamheden in de beroepspraktijk. De opzet van de praktijkschouw staat beschreven in de 

Informatie over (de procedure van) de praktijkschouw. Op basis van die presentatie (en eventuele 

aanvullende informatie) beoordeelt een commissie, bestaande uit twee vertegenwoordigers van de 

Academie en twee externe beoordelaars (vakgenoten uit de beroepspraktijk), of de afstudeerder de 

eindkwalificaties van het buitenschools curriculum van de opleiding heeft verwezenlijkt. Indien niet aan 

de vereisten is voldaan, vindt er geen doorgang van de GroenLicht-bijeenkomst plaats en kan de 

opleiding niet worden afgerond. 
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f.5 GroenLicht-bijeenkomst 

De afronding van de uitwerkingsfase in de 4e peiling, de zogenaamde GroenLicht-bijeenkomst, bestaat 

uit een presentatie van het inhoudelijke eindresultaat van het gehele afstudeerproces. Het eindresultaat 

van de uitwerkingsfase zelf is integraal onderdeel van die presentatie. Daarnaast reflecteert de 

afstudeerder op het afstudeerproject met betrekking tot de geambieerde positionering binnen het 

vakgebied of beroepenveld.  

Bij de toetsing en beoordeling hanteert de afstudeercommissie de zes integrale beroepskwalificaties (zie 

onder f.6. Slotbijeenkomst’) en de vooraf de door de student zelf geformuleerde, direct aan de 

afstudeeropgave gerelateerde, specifieke beoordelingscriteria in het licht van: 

 de voor het afstuderen relevante eindkwalificaties van de opleiding tot architect of 

stedenbouwkundige  

 de in het Startdocument Afstuderen vastgelegde (en/of tijdens de 2e en/of 3e peiling aangepaste) 

doelen, producten en indicatie van het eindresultaat. 

Bij een positief oordeel geeft de afstudeercommissie toestemming voor het vervolgen van het 

afstudeertraject en de afrondingsfase in te gaan (Groen Licht: Go). 

 

Indien de afstudeercommissie van oordeel is dat de resultaten onvoldoende garantie bieden voor 

voldoende kwaliteit van het eindresultaat conform de gestelde criteria zijn er twee mogelijkheden: 

1. De commissie is ervan overtuigd dat de afstudeerder er binnen afzienbare tijd in zal slagen de 

gepresenteerde resultaten tot het vereiste niveau te brengen. In dat geval krijgt de afstudeerder 

‘Oranje Licht’ en daarmee twee maanden extra tijd voor de uitwerking.  

Na deze extra periode vindt er opnieuw een GroenLicht-bijeenkomst plaats, waarin de 

afstudeercommissie nogmaals toetst en beoordeelt of aan de kwaliteitseisen is voldaan. Indien dat 

het geval is, krijgt de afstudeerder ‘Groen Licht’ en geeft de afstudeercommissie toestemming voor 

het vervolgen van het afstudeertraject en de afrondingsfase in te gaan (Go). Indien dat niet het geval 

is, krijgt de afstudeerder ‘Rood Licht’ en stopt het afstudeertraject (NoGo). Hij of zij kan, indien het de 

eerste poging was, een nieuwe poging doen in het volgende semester. Indien het afstudeertraject 

ook de tweede keer wordt gestopt, krijgt de student een dringend advies de studie te staken. 

2. De commissie heeft er geen enkel vertrouwen in dat de afstudeerder er binnen afzienbare tijd in zal 

slagen de gepresenteerde resultaten tot het vereiste niveau te brengen. In dat geval krijgt de 

afstudeerder ‘Rood Licht’ en stopt het afstudeertraject (NoGo). Hij of zij kan, indien het de eerste 

poging was, een nieuwe poging doen in het volgende semester. Indien het afstudeertraject ook de 

tweede keer wordt gestopt, krijgt de student een dringend advies de studie te staken. 

f.6 Slotbijeenkomst 

De afronding van de laatste fase van het afstudeerproces vindt plaats in de Slotbijeenkomst en bestaat 

uit de eindpresentie van het afstudeerproject. Daarnaast reflecteert de afstudeerder op het 

afstudeerproject met betrekking tot de geambieerde positionering binnen het vakgebied of 

beroepenveld én, daarmee samenhangend, tot het omgevingsgerichte vakmanschap. 

 

De afstudeercommissie toetst en beoordeelt, in het licht van de voor het afstuderen relevante 

eindkwalificaties van de opleiding, en van de in het Startdocument Afstuderen vastgelegde (en/of tijdens 

de 2e en/of 3e peiling aangepaste) doelen, producten en indicatie van het eindresultaat, of: 

 het ruimtelijke, architectonische of stedenbouwkundige, ontwerp helder en coherent is 

geformuleerd, gepresenteerd en gedocumenteerd; 

 het project kwalitatief voldoet aan de zes integrale beroepskwalificaties: 

 het project kwalitatief beantwoordt aan de vooraf voor het desbetreffende afstudeerproject 

opgestelde specifieke beoordelingscriteria; dit zijn de door de afstudeerder in het Startdocument 
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Afstuderen opgenomen beoordelingscriteria die direct aan de specifieke afstudeeropgave zijn 

ontleend en gerelateerd. 
 

Het afstudeerproject kan met een cijfer van 1 t/m 10 worden beoordeeld (halve cijfers zijn toegestaan, 

een 5,5 is echter niet toegestaan). Het eindcijfer wordt bepaald op basis van deelcijfers per integrale 

beroepskwalificatie. Van de zes integrale beroepskwalificaties dienen minimaal drie kwalificaties op 

niveau 3 beoordeeld te worden en de overige op minimaal niveau 2. De weegfactor per 

beroepskwalificatie is respectievelijk:  

 

Vakmanschap 

1. Onderzoek & analyse 2 (20%) 

2. Ruimtelijk ontwerpen 3 (30%) 

3. Communiceren  1 (10%) 
 

Houding 

1. Omgevingsgerichtheid 1 (10%) 

2. Organiseren & sturen 1 (10%) 

3. Reflecteren  2 (20%) 
 

De afstudeercommissie kan in deze verhouding variëren naar aanleiding van de vooraf vastgelegde 

opgave en/of specifieke beoordelingscriteria voor het betreffende afstudeerproject. 

 

Op basis van de eindpresentatie van het afstudeerproject beoordeelt de afstudeercommissie, bestaande 

uit één opleidingscoördinator (tevens voorzitter van de afstudeercommissie) en drie externen (de 

afstudeermentor, de vaste externe criticus en de toegevoegde externe criticus, of de afstudeerder de 

eindkwalificaties van het binnenschools curriculum van de opleiding heeft verwezenlijkt en op welk 

niveau. De beoordeling wordt vastgelegd in het daarvoor bestemde formulier en ondertekend door de 

commissieleden. Een mondelinge toelichting wordt direct na afloop van de presentaties gegeven.  
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4. Curriculumschema’s van de masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw 

 



  

hogeschoolgids 2018-2019  onderwijs- en examenregeling (het opleidingsgedeelte)  39 
 

 


