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1 Algemeen 

In de drempelgesprekken (DG) wordt getoetst of je voldoet aan het vereiste niveau van de kwalificaties van de opleiding. 

Tijdens jouw opleiding heb je in totaal drie drempelgesprekken: 1e DG - na het eerste jaar (ongeacht of je studio’s met een 

voldoende hebt afgerond), 2e DG - na vier semesterstudio’s of equivalent aan kwartaalstudio’s die met een voldoende zijn 

afgerond, en 3e DG - na zes semesterstudio’s of equivalent aan kwartaalstudio’s die met een voldoende zijn afgerond. 

De drempelgesprekken zijn integrale beoordelings- en toetsmomenten waarop het werken in de praktijk (buitenschools 

curriculum) en studie (binnenschools curriculum) in samenhang beoordeeld wordt. Deze gesprekken vormen dan ook een 

verplicht onderdeel van de opleiding. 

 
 
2  Voorwaarden voor deelname 
Wie in aanmerking komt voor een drempelgesprek wordt hiervoor door het studiesecretariaat een aantal weken van 

tevoren schriftelijk uitgenodigd. Bij de uitnodiging zitten twee formuliere4n betreffende jouw beroepspraktijk, nl. het 

formulier BC-OVERZICHT Architectuur of Stedenbouwen het formulier BC-MENTOR Evaluatie beroepservaring. 

Om voor deelname aan een drempelgesprek uitgenodigd te worden dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. De twee formulieren moeten aan beide zijden volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door student en mentor 

voorafgaande aan het gesprek digitaal bij het studiesecretariaat zijn ingeleverd. 

2. De panelen van alle afgeronde studio’s moeten geüpload zijn via Box.hr.nl. Pas dan zullen jouw studiepunten 

administratief verwerkt worden en telt het resultaat mee in het studiepuntenoverzicht (Osiris).  

2.  Voor het gesprek dien je een presentatie van 15 minuten voor te bereiden die je professionele ontwikkeling 

zichtbaar maakt. De presentatie omvat maximaal 15 beelden en bestaat uit een selectie van materiaal uit de studie 

(ateliers/studio’s, laboratoria en colleges), de eigen beroepspraktijk (projecten) en eventueel eigen initiatieven (bv. 

prijsvragen) die je professionele ontwikkeling goed duidelijk maken. De aspecten zoals genoemd onder hoofdstud 3 

& 4 zijn bedoeld als leidraad voor je presentatie en je toelichting daarop. 

3.  Gelieve een hard-copy van je (praktijk)-portfolio naar het gesprek mee te nemen als aanvullend naslagwerk voor 

de commissie.  
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3  Procedure eerste en tweede drempelgesprek 

3.1 Opbouw presentatie:  

Geef in je presentatie inzicht over de volgende zaken: 

1.  Waar sta je binnen de gekozen studieroute?  

 Komt de gekozen studieroute overeen met de richting waarin jij je wilt of denkt te ontwikkelen? Welke kwalificaties 

heb je inmiddels bereikt en op welk niveau? Toon je dat ook in voldoende mate aan tijdens de presentatie?  

2.  Waar sta je binnen jouw beroepspraktijk?  

Komt de functie, de taken en werkzaamheden die je verricht, de aard en complexiteit van de opgaven waaraan je 

werkt, overeen met de eisen die horen bij de fase waarin de opleiding verkeert? Hoe zelfstandig werk jij en hoeveel 

beroepsverantwoordelijkheid draag je hiervoor?  

3.  Welk verband heb je tussen jouw beroepspraktijk en studie aangebracht?  

 Welke relaties heb je tussen de studie en de werkzaamheden in de beroepspraktijk gelegd, en binnen het studiedeel 

tussen de ateliers/studio’s, colleges en laboratoria?  

4. Waar sta je binnen het vakgebied?  

 Kan je als ontwerper aangeven hoe jij denkt over de plaats van het vak binnen de maatschappelijke realiteit? Kan je 

dit onderbouwen met argumenten vanuit het eigen (studie)werk? Kan je aantonen dat jij je bewust bent van de 

maatschappelijke consequenties van het ontwerpend handelen?  

5. Hoe ziet je ontwikkelingsplan eruit? 

Waar wil je naar toe werken op korte en lange termijn en welke acties ga jij ondernemen om de gestelde doelen te 

bereiken. 

Voor eerstejaarsstudenten geldt dat het accent in de presentatie en bevraging door de commissie vooral op de eerste 

drie aspecten zal liggen. Van ouderejaarsstudenten wordt verwacht dat zij zich expliciet kunnen uitspreken over de 

geambieerde positie in het vakgebied.  

3.2  Oordeel commissie 

 Naar aanleiding van je presentatie vormt de commissie een oordeel over je professionele ontwikkeling aan de hand 

van het niveau van de beroepskwalificaties. Het oordeel van de commissie kent op hoofdlijnen drie verschillende 

uitkomsten: 

a. je hebt de commissie in voldoende mate weten te overtuigen dat je de vereiste kwalificaties op voldoende niveau zijn. 

Je krijgt van de commissie advies over zowel het vervolg van het studiedeel als de carrièreontwikkeling in de eigen 

beroepspraktijk.  

b.   je hebt de commissie niet in voldoende mate weten te overtuigen dat je de vereiste kwalificaties op voldoende niveau 

hebt behaald. Je krijgt van de commissie advies over een toegesneden studieroute en/of over doelgerichte 

carrièrestappen in de eigen beroepspraktijk.  

c.   de commissie is van oordeel dat je niet voldoet aan de vereiste niveaueisen in studie- en beroepspraktijk en 

adviseert de student met nadruk met de opleiding te stoppen.  
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4 Procedure derde drempelgesprek 

Het derde drempelgesprek vormt de afsluiting van de hoofdfase van de opleiding en de drempel naar het afstuderen.  

4.1 Opbouw presentatie 

Geef in je presentatie inzicht over de volgende zaken: 

1. Bezit je aantoonbare kennis en vaardigheden om in hoge mate van zelfstandigheid een grote onderzoeks- en 

ontwerpopgave (het afstuderen) uit te voeren? En in hoeverre zijn je beroepsvaardigheden op voldoende niveau?  

Heb je tijdens het doorlopen van het buiten- en binnenschoolse curriculum de kennis en vaardigheden eigen gemaakt 

die nodig zijn om het vak uit te oefenen? In hoeverre sluit het afstuderen als afsluitend deel van de opleiding aan op 

de gevolgde route in het studiedeel en de carrièreontwikkeling in de praktijk?  

2. Ben je in staat om op je eigen professionele ontwikkeling te reflecteren vanuit kennis en ervaring die je verworven 

hebt binnen het studie- en praktijkdeel, en kun je je daarmee positioneren binnen het vak en sturing geven aan de 

eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling?  

Kun jij je als ontwerper uitspreken over de plaats van het vak binnen de maatschappelijke realiteit en dit 

beargumenteren vanuit eigen werk? Ben je in staat om op basis van deze positionering een zinvolle afstudeer-

opgave te formuleren tijdens het Atelier afstudeeropgave?  

3. Ben je in staat te communiceren met vakgenoten over je eigen ambitie en vakinhoudelijke beslissingen te 

onderbouwen in relatie tot je persoonlijke ambities in woord en beeld?  

Kun je jouw ontwikkeling samenhangend in beeld en woord presenteren? Zijn de beelden helder en overtuigend en is 

het betoog consistent? Ben je in staat om in de verbale dialoog met de commissie vakinhoudelijk uitspraken te doen? 

Worden je eigen fascinaties binnen het vakgebied voldoende zichtbaar gemaakt en leiden deze tot een gesprek over 

het afsluitend deel van de studie?  

4. Ben je in staat complexe ontwerpopgaven succesvol tegemoet te treden vanuit de beheersing van het ontwerp-

instrumentarium eigen aan het vak?  

Kun je overtuigend aantonen voldoende uitgerust te zijn qua ontwerpinstrumentarium om de eigen ambities binnen 

het afstuderen succesvol af te ronden? Kun je aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van atelier-/studioresultaten en 

opgaven uit de eigen beroepspraktijk, dat je in staat bent om de afstudeeropgave tot een succesvol einde te 

brengen?  

4.2  Oordeel commissie 

Aan de hand van de presentatie en de geboekte studieresultaten toetst en beoordeelt de commissie de ontwikkeling 

van de student in het studie- en praktijkdeel, en de eerste aanzet tot het afstuderen. De commissie kan met 

betrekking tot het afstuderen ook advies geven over de inhoud en het proces, eventueel ook naar aanleiding van 

concrete vragen die de student daar zelf over stelt aan de commissie.  

Het derde drempelgesprek is een belangrijk toets moment in jouw opleiding omdat deze de drempel vormt voor het 

afstuderen. We vragen je om terug en vooruit te kijken en aan te tonen dat jij je nu in staat acht om met succes de 

opleiding af te ronden. Kortom, de eerste aanzet tot het afstuderen wordt gemaakt door het zichtbaar maken van 

inspiratiebronnen en gedane ontdekkingen in het eigen werk en werk van derden.  

Aan de hand van jouw presentatie, het Verslag studie & praktijk en de Evaluatieformulieren beroepservaring ingevuld 

door de mentor(en), gaat de commissie zich een oordeel vormen over jouw professionele ontwikkeling en het niveau 

van de vereiste beroepskwalificaties.  

Het oordeel van de commissie kent drie verschillende uitkomsten op hoofdlijnen:  

a.  je hebt de commissie in voldoende mate weten te overtuigen op het vereiste pre-afstudeerniveau te functioneren. De 

commissie adviseert je over het inrichten van het afstuderen en het aanbrengen van individuele accenten en jouw 

beroepspraktijk.  
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b.  je hebt de commissie niet in voldoende mate weten te overtuigen op het vereiste pre-afstudeerniveau te functioneren, 

maar de geboekte resultaten laten wel voldoende ontwikkeling zien om de opleiding te continueren. De commissie 

geeft advies hoe je jouw ontwikkeling kan versterken door het volgen van een toegesneden studieroute alvorens 

gestart kan worden met de afstudeerfase en over eventueel noodzakelijke stappen in je beroepspraktijk.  

c.  de commissie is van oordeel dat je niet op het vereiste pre-afstudeerniveau functioneert, de geboekte resultaten te 

weinig ontwikkeling laten zien en je niet of in onvoldoende mate de kennis, vaardigheden en houding hebt om je tot 

architect of stedenbouwkundige in het vervolgtraject (alsnog) verder te ontwikkelen. Je krijgt dan het dringende 

advies met de opleiding te stoppen. 

 

 
5 Afronding drempelgesprek 
Na afloop van het gesprek dien je een verslag van het gesprek en de presentatie bij het studiesecretariaat in te leveren.  

In de uitnodigingsmail staat de datum waarop dit ingeleverd dient te zijn. Laat in het verslag in ieder geval de volgende 

vijf punten aan de orde komen:  

1.  een samenvatting van en toelichting op de presentatie;  

2.  een samenvatting van het commentaar;  

3.  de conclusies;  

4.  de adviezen;  

5.  de afspraken en actiepunten.  

Eén van de bij het gesprek aanwezige coördinatoren controleert het verslag op conclusies en adviezen en voegt er één 

alinea aan toe met het beargumenteerde oordeel. Je ontvangt van het studiesecretariaat een kopie van het definitieve 

verslag, dat aan je persoonlijke dossier wordt toegevoegd. 

 
 
6 Beroepskwalificaties 
Voor de beide opleidingen architectuur en stedenbouw zijn de in de wet vastgelegde startkwalificaties vertaald in 

zes integrale beroepskwalificaties verdeeld in de categorieën vakmanschap en houding.  

Zie het schema waarin deze beroepskwalificaties nader zijn beschreven inclusief niveau-omschrijvingen in de 

Onderwijs- & Examenregeling. 

 

Specifiek voor het buitenschools curriculum zijn acht beroepskwalificaties geformuleerd die door het Bureau 

Architectenregister (BA) zijn opgesteld voor de BeroepsErvaringPeriode (BEP). De Academies van Bouwkunst 

hebben aan deze beroepskwalificaties drie niveau-omschrijvingen met beoordelingscriteria gekoppeld. Zie het 

schema waarin deze beroepskwalificaties nader zijn beschreven inclusief de drie niveau-omschrijvingen in de bijlage 

bij de Handleiding buitenschools curriculum. 

 

 

https://www.ravb.nl/content/media/2018/08/IGO-RAvB-OER-Hogeschoolgids-2018-2019.pdf
https://www.ravb.nl/content/media/2018/08/BC-Handleiding-Buitenschools-curriculum-1819.pdf



