
pagina 1  -   versie 09/22 

 
 

 
 
 
 
 
Toelatingseisen  
master architectuur en master stedenbouw 
 
 

A. Formele toelatingseisen  
 
Vooropleiding master architectuur 
 

• hbo-bachelor of science in bouwkunde met een specialisatie in architectuur. Met een 
specialisatie wordt een meerjarige afstudeerrichting in de bachelor opleiding bedoeld. Enkel 
een minor architectuur van 1 semester biedt onvoldoende kennis & vaardigheden.  
 

• wo-bachelor of science in bouwkunde. 
 

• hbo-bachelor of arts in vormgeving in de richting ruimtelijk ontwerpen of 
interieurarchitectuur, aangevuld met een pre-master architectuur & techniek. 

 
Vooropleiding master stedenbouw 
 

• hbo-bachelor in ruimtelijke ordening en planologie, landschapsarchitectuur, bouwkunde of 
ruimtelijk ontwerp met een minor in stedenbouw, of aangevuld met een pre-master 
stedenbouw. 

 
• wo-bachelor in ruimtelijke ordening en planologie, landschapsarchitectuur, of bouwkunde.  

 
Voor beide opleidingen zijn studenten met een buitenlands bachelor- of masterdiploma vergelijkbaar 
met bovengenoemde vooropleidingen en erkend door EP-Nuffic, ook formeel toelaatbaar. Daarnaast 
kunnen bij uitzondering studenten met een ander bachelor- of masterdiploma in combinatie met 
voldoende ervaring met ruimtelijk ontwerpen en overige relevante kennis en vaardigheden na een 
inhoudelijke beoordeling worden toegelaten.  
 
Overige vereisten 
De masteropleiding is in het Nederlands. Hiervoor geldt dat je het Nederlands minimaal op niveau B2 
moet beheersen (havo). Als je niet Nederlandstalig bent is het nodig om een NT2 certificaat te halen 
om je te kunnen inschrijven. 
 
De opleiding wordt voor de helft opgemaakt uit een praktijkdeel. Tijdens de master werk je op een 
voor de opleiding relevante werkplek. Het hebben van een baan is daarom een vereiste na de start 
van de studie. 
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B. Inhoudelijke toelatingseisen studiedeel 
De Academie biedt een vrije keuze in het te volgen programma waarbij van de student wordt 
verwacht dat hij of zij zelfstandig aan de door hem of haar zelf gestelde ontwikkelingsdoelen 
werkt. De opgaven zijn gericht op maatschappelijke vraagstukken waaraan de discipline een 
bijdrage kan leveren. Ruimtelijk ontwerp wordt daarbij ingezet als onderzoeksmiddel om 
vernieuwende oplossingen te generen en de dialoog te stimuleren.  
 
Om de opleiding goed aan te laten sluiten op de kennis en vaardigheden van aankomende 
studenten zijn de volgende beroepskwalificaties van belang: 
 

• Onderzoek & analyse 
Een onderzoekende houding en een duidelijke onderzoeksvraag waaraan de opleiding van de 
Academie een bijdrage kan leveren.  
 

• Ruimtelijk ontwerpen 
Ontwerpvaardigheden die aansluiten bij de complexiteit van de opgaven zoals die in de 
studio’s en colleges aan de Academie worden gegeven.  
 

• Communiceren 
Goede ontwerp- en presentatietechnieken en onderzoekvaardigheden ten behoeve van het 
onderzoekend ontwerpen of ontwerpend onderzoek (verschillende tekeningentechnieken, 
maquettes, mondelinge & schriftelijke vaardigheden).  

 
• Omgevingsgerichtheid 

Kennis van en interesse in de fysieke en  maatschappelijke context van architectuur en 
stedenbouw.  
 

• Organiseren 
Is in staat om zelfstandig de werkzaamheden die bij de studie horen te organiseren, alsook de 
combinatie van studeren, werken, en een privé leven.  
 

• Reflecteren 
Enige kennis van de theoretische en bredere culturele context van de disciplines van 
architectuur en stedenbouw.  

 
C. Inhoudelijke toelatingseisen praktijkdeel 
• voldoende ontwerp- en tekenvaardigheden en bouwtechnische kennis (architectuur) om in 

de beroepspraktijk werkzaam te zijn. Vereist zijn ervaring met tekensoftware, bij voorkeur 
ook met 3D modelleren. Vaardigheid in Adobe Photoshop, Illustrator en/of InDesign is 
gewenst. 

• ervaring in het beroepenveld door middel van een stage en/of bijbaan en een actieve 
oriëntatie ter voorbereiding op de Academie. 

• een werkplek bij de start van de opleiding waar aan de beroepskwalificaties kan worden 
gewerkt. Indien dit niet het geval is wordt sterk geadviseerd een semester later te starten 
met de opleiding. 

 
Beoordeling  
Ronde 1: toelatingsdocumenten. Beoordeling van de kwalificaties op basis van de ingediende 
documenten: het portfolio, de motivatie, een beknopt CV en de cijferlijst van de vooropleiding.  
Ronde 2: toelatingsgesprek. Als de kwalificaties in ronde 1 op hoofdlijnen op voldoende zijn 
beoordeeld, wordt de beoordeling definitief afgerond tijdens een toelatingsgesprek.   

https://www.ravb.nl/aanmelden/

