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Hartje zomer in Amsterdam. De kastanjeboom op de 
binnenplaats vangt de volle zon, de temperatuur schommelt 
rond de dertig graden en flarden van stadsgeluiden waaien door 
het open raam naar binnen. Het gebouw is vrijwel leeg.  Er is de 
afgelopen dagen hard gewerkt om in september de studenten 
in een schoon en opgeruimd gebouw te kunnen ontvangen. 
Een studiejaar waarin wederom een internationale groep 
eerstejaarsstudenten gaat starten, geselecteerd uit een groot 
aantal aanmeldingen.

De belangstelling vanuit de hele wereld voor het concurrent 
onderwijsmodel, voor het interdisciplinaire onderwijsaanbod 
van de Academie van Bouwkunst en voor de stad Amsterdam 
is en blijft groot. De consequenties van de invoering van het 
tweetalig onderwijs (Nederlands en Engels) worden meer en meer 
zichtbaar. Komend jaar zullen voor het eerst ook buitenlandse 
studenten zitting nemen in de Faculteitsraad, een logische stap 
in de internationalisering van de Academie.

Maar eerst een terugblik op het afgelopen jaar waarin meerdere 
alumni in de prijzen zijn gevallen. 
Zo won Hannah Schubert in oktober 2015 de Eindwerkprijs van 
de AHK met haar afstudeerproject Second Nature en een week 
later won ditzelfde project de NRP-Masterprijs. In juni 2016 was 
het wederom feest; Milad Pallesh won met zijn afstudeerplan 
Pairi Daeza een gedeelde eerste prijs bij de Archiprix 2016, 
Yuka Yoshida won met Re.CLAIM een derde prijs en Hannah 
Schubert viel een eervolle vermelding ten deel. Het vierde door 
de Academie voor de ArchiprixNL genomineerde plan, Common 
Ground Belfast van Gert-Jan Wisse, is ook uitgekozen voor 
inzending voor de Archiprix International, die in februari 2017 
aan de CEPT University in Ahmedabad in India zal plaatsvinden. 

Bijzonder is eveneens dat het College van Rijksadviseurs twee 
oud-studenten, Ivar van der Zwan en Iris Wijn, heeft geselecteerd 
voor deelname aan het Young Innovators-programma. Jonge 
talentvolle vakgenoten worden door het CRa gekoppeld aan 
ruimtelijk-maatschappelijke urgente opgaven. In totaal zijn drie 
ontwerpers onder begeleiding van de Rijksadviseurs aan de slag 
gegaan met de verschillende, uiterst actuele, opgaven.

WOORD VOORAF
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Tot slot de vermelding van de uitnodiging van het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan alumna Narda 
Beunders voor deelname aan de Architectuurbiënnale 2016 
in Venetië. Haar is de gelegenheid geboden om drie films te 
tonen over de totstandkoming van haar project Abri, A Roof 
for Humanity, een aantal kleine paviljoens voor opvang van 
bootvluchtelingen op het eiland Lesbos. 
Een Architectuurbiënnale van curator Alejandro Aravena, met 
als titel Reporting from the front. Dat het Biënnale-bestuur 
deze curator heeft gekozen, betekent een bekrachtiging van de 
architectuurbeweging die streeft naar sociale rechtvaardigheid. 
Een stroming waartoe ook Malkit Shoshan behoort, een 
Israëlische architecte, die tevens curator is van het Nederlandse 
paviljoen in Venetië en die het afgelopen studiejaar op 8 juli 
heeft afgesloten met een bijzondere Midsummernights-lecture, 
waarin ze onder andere verslag deed van haar onderzoek naar de 
architectuur van vredesmissies.

Na een terugblik volgt een vooruitblik. 
Het programma voor het jaar studiejaar 2016-2017 is op een aantal 
punten aangepast of gewijzigd. De belangrijkste veranderingen 
betreffen het afstuderen, de praktijkmodules in het buitenschools 
curriculum en een roosteraanpassing bij de vormstudies. 
De studenten die in september starten met afstuderen gaan 
het komend jaar op een aantal donderdagavonden, volgens 
de afstudeerklok, hun plannen op de Academie bespreken; 
donderdagavonden waarop het gebouw zich zal vullen met 
afstudeerders en hun afstudeercommissies. 
De Academie heeft zich verplicht, als gevolg van de vrijstelling 
van de Beroepservaringsperiode, de zogeheten BEP, mede op 
advies van het bureau Architectenregister, de theoretische 
ondersteuning van de praktijk verder uit te bouwen en 
een programma van modules op te zetten, op basis van de 
beroepskwalificaties, zoals die in het Buitenschools Curriculum 
zijn omschreven. Dit jaar zijn nieuwe en aangepaste modules in 
het programma opgenomen. 
De wijziging bij de vormstudies betreft het aantal en de duur 
van de oefeningen; van acht naar elf weken (V1,V2 en V3) 
respectievelijk zestien weken (V4). Zo valt de eindpresentatie 
van de vormstudie oefening niet langer in dezelfde week als de 
eindpresentatie van een project. 

WOORD VOORAF
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Een grote verandering is de wisseling van de wacht bij de 
masteropleiding Architectuur. Architect Jan-Richard Kikkert 
is door de Academie van Bouwkunst benoemd tot hoofd van de 
masteropleiding Architectuur. Hij gaat in september 2016 starten 
en is de opvolger van Jarrik Ouburg die via het lectoraat Tabula 
Scripta aan de Academie verbonden blijft.

De verbouwing van het maquette-atelier, door het bureau 
Workshop gaat september aanvangen. Dat zal de eerste twee 
maanden van het studiejaar enige overlast geven, maar het 
resultaat zal een grotere werkplaats met betere werkplekken 
opleveren. 

Tot slot, het zal de lezer niet zijn ontgaan dat de studiegids dit 
jaar een nieuwe vorm heeft gekregen. Een als pdf vormgegeven 
studiegids in schermversie, met eveneens de mogelijkheid om 
via printing-on-demand een fysieke publicatie in handen te 
hebben. Een studiegids met een overzichtelijke inhoudsopgave 
voorin, met diverse links om door te klikken, met infographics, 
met beeldmateriaal en met het studieprogramma overzichtelijk 
gepresenteerd. Daarom: lees deze studiegids! Niet alleen als 
eerstejaars, om je een beeld te vormen wat je van de Academie 
kunt verwachten en wat er van je verwacht wordt. Maar ook als 
hogerejaars, want de opleiding is permanent in beweging!

Graag wens ik iedereen – studenten en docenten – een goed jaar.

Namens staf, studieleiding en medewerkers van de Academie 
van Bouwkunst, 

Madeleine Maaskant
directeur

WOORD VOORAF
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1 VISIE

1 VISIE
De Academie van Bouwkunst Amsterdam is een opleiding voor ontwerpers door ontwerpers. Zij 
richt zich op gemotiveerde en toegeruste studenten en kiest docenten die zich in de praktijk van 
ontwerp en onderzoek hebben onderscheiden. 

Studenten worden voorbereid op het ruimtelijk ontwerpen als praktische en kritische discipline 
op het snijvlak van kunst, wetenschap en techniek.
De bewust gekozen verbinding met het kunstonderwijs (AHK) onderstreept het bijzondere 
belang dat wij hechten aan het artistieke aspect in de beroepsuitoefening.
De Academie biedt een kleinschalige, hoogwaardige leeromgeving met een open klimaat 
waarin het bepalen van de eigen positie - zowel door docent als student - centraal staat. Een 
internationale oriëntatie is daarbij vanzelfsprekend. Daarom wordt het onderwijsprogramma in 
het Nederlands en het Engels aangeboden.

Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn zelfstandige disciplines. Bezinning 
op wat tot de onvervreemdbare essentie van deze vakgebieden hoort – en dus richtinggevend 
voor het onderwijsprogramma moet zijn – behoort dan ook tot onze missie. Dit neemt niet weg 
dat de drie disciplines bewust gelijktijdig en deels gecombineerd worden aangeboden. Zo is 
de student voorbereid op een geïntegreerde beroepsuitoefening in een werkveld waar binnen 
vervagende grenzen een toenemende vraag is naar specifieke ontwerpvaardigheid. 

Specifieke locaties in Nederland, Europa en wereldwijd vormen het laboratorium voor de 
ontwerper. De stad Amsterdam, locatie van de Academie, wordt als maatschappelijk bouwwerk, 
als historisch kunstwerk en als blijvende ontwerpopgave actief ingezet bij het onderwijs. 
Dit vanuit de wens, de ruimtelijk ontwerper te positioneren als maatschappelijk betrokken 
‘meester’ die opgaven aanpakt vanuit een historisch gefundeerde reflectie op wat is, en met een 
analytisch onderbouwde kritische blik op wat gaat komen. 

De Academie van Bouwkunst Amsterdam biedt drie masteropleidingen aan: 
A Architectuur 
S Stedenbouw 
L Landschapsarchitectuur 

1.1 Doel 
De Academie van Bouwkunst bereidt studenten voor op de beoefening van het ruimtelijk 
ontwerpen als discipline op het snijvlak van de beeldende kunst, de bouw-, civiele en 
cultuurtechniek en de ruimtelijke wetenschappen in een nationale en internationale context. 
Het diploma geeft afgestudeerden het recht op zelfstandige beroepsuitoefening in één van de 
disciplines die aan de Academie gedoceerd worden. Het diploma voldoet aan de toelatingseisen 
van de verschillende registers die in de Wet op de Architectentitel geformuleerd zijn en is 
genotificeerd bij de EU. De afgestudeerde heeft rechtstreeks toegang tot het register van 
architecten, stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten en is gekwalificeerd voor 
mededinging op de Europese markt. 
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2  ORGANISATIE

2.1  De Academie van Bouwkunst 
De opleiding aan de Academie van Bouwkunst valt onder het Hoger Beroepsonderwijs, 
sectie Kunstonderwijs. De Academie wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap gefinancierd. 

Academie van Bouwkunst T  020-531 82 18
Waterlooplein 213  E  info@bwk.ahk.nl
1011 PG Amsterdam I  www.academievanbouwkunst.nl

2.2  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
Sinds 1987 is de Academie van Bouwkunst onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten (AHK). De AHK bestrijkt naast de bouwkunst een breed spectrum van disciplines: 
beeldende kunst, film, theater, dans, muziek en cultureel erfgoed en museologie. De opleidingen 
zijn ondergebracht op diverse locaties in Amsterdam. Op dit moment telt de AHK circa 3.000 
studenten.

De andere faculteiten binnen de AHK zijn: 
•  Breitner Academie  •  Conservatorium van Amsterdam
•  Nederlandse Filmacademie •  Academie voor Theater en Dans
•  Reinwardt Academie •  DAS Graduate School

De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de 450 docenten verbonden aan de AHK 
en een groot aantal nationale en internationale gastdocenten, ongeveer 2.000 per jaar. 

2.3  Organisatie AHK 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is een stichting. Het bevoegd gezag van de 
Stichting AHK is in handen van het College van Bestuur, dat onder voorzitterschap staat van 
Bert Verveld. 
De AHK kent een Raad van Toezicht met acht leden. 

2.4  Servicebureau AHK
Bij het Servicebureau van de AHK zijn de volgende gemeenschappelijke diensten 
ondergebracht: Financiën en administratie; Huisvesting en Facilitair beheer; ICT; Kwaliteit, 
communicatie en beleid; Personeel en organisatie; Studentenzaken; de  Lectoraten. 

Servicebureau AHK T  020 - 527 77 10
Jodenbreestraat 3  E  secretariaat@ahk.nl
Postbus 15079  I  www.ahk.nl
1001 MB Amsterdam

2.5  Studieleiding 
De studieleiding van de Academie wordt gevormd door de faculteitsdirecteur en de hoofden 
van de opleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. De studieleiding 
vergadert in het bijzijn van de onderwijscoördinator en, waar relevant, de coördinator 
beroepservaring, de studieadviseur en de faculteitsmanager. De vergaderingen worden door de 
directeur voorgezeten. In de vergaderingen worden organisatorische en inhoudelijke aspecten 
van de studie behandeld. 
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mailto:info%40bwk.ahk.nl?subject=
http://www.academievanbouwkunst.nl
mailto:secretariaat%40ahk.nl%20?subject=
http://www.ahk.nl


21

2.6  Onderwijscoördinator 
De onderwijscoördinator bereidt de invulling voor van het reguliere onderwijsprogramma 
zoals aangegeven door de studieleiding en coördineert dit. De onderwijscoördinator initieert, 
programmeert en concretiseert specifieke programmaonderdelen. De onderwijscoördinator 
bewaakt de kwaliteit van het onderwijsprogramma aan de hand van de door de studieleiding 
vastgestelde leerdoelen. De onderwijscoördinator heeft regelmatig overleg met de 
opleidingshoofden. 

2.7  Studieadviseur
 

Studenten kunnen bij de studieadviseur, Jolijn Valk, terecht voor informatie en advies over 
allerlei (praktische) zaken die met de studie samenhangen. Iedere faculteit van de hogeschool 
heeft een eigen studentendecaan of studieadviseur. Studenten kunnen bij de studieadviseur 
onder andere terecht voor de volgende onderwerpen:

• wet- en regelgeving
• regelingen rond propedeuse en bindend studieadvies
• studiefinanciering
• ondersteuning bij fondsaanvragen
• verzekeringen
• problemen met de studie
• studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden zoals ziekte of handicap
• stoppen of onderbreken van de studie
• visa en verblijfsvergunningen (voor buitenlandse studenten)
• klachten- en beroepsprocedures.

De studieadviseur geeft informatie en advies en probeert samen met de student een antwoord 
of oplossing op maat te vinden. De studieadviseur kan daarbij ook doorverwijzen naar andere 
instanties binnen of buiten de hogeschool. Gesprekken met de studieadviseur zijn vertrouwelijk. 
Er wordt zonder overleg met de student geen informatie aan derden gegeven.  
 
De studieadviseur is iedere vrijdag overdag en dinsdagavond beschikbaar voor overleg. Een 
afspraak kan worden gemaakt via het studiesecretariaat.

2.8  Coördinator beroepservaring
De coördinator beroepservaring is de eerstverantwoordelijke voor het buitenschools curriculum 
en vervult in overleg met de hoofden van de opleidingen een centrale rol bij de begeleiding en 
ondersteuning van de studenten tijdens hun beroepservaring.

De coördinator beroepservaring is verantwoordelijk voor de toetsing en beoordeling van 
de beroepservaring van de student. Gedurende het jaar heeft de coördinator gesprekken 
met individuele studenten. Daarnaast is een belangrijk aspect van de activiteiten van de 
coördinator het onderhouden en versterken van het contact met het werkveld. De coördinator 
beroepservaring heeft regelmatig overleg met de opleidingshoofden.  

2.9  De examencommissie 
2.9.1  Taak examencommissie

De examencommissie (EC) vervult de toezichthoudende rol binnen de Academie van 
Bouwkunst. De examencommissie is onafhankelijk en bewaakt de kwaliteit van toetsen en 
beoordelen in relatie tot de geformuleerde eindtermen van de opleiding. De examencommissie 
speelt daarmee een belangrijke rol in de diplomaverlening. Studenten, docenten en werkveld 
moeten er immers op kunnen vertrouwen dat diploma’s op zorgvuldige wijze zijn verleend. 

De examencommissie doet dit niet door zelf examens af te nemen, maar door examinatoren 
aan te wijzen, richtlijnen voor het afnemen van tentamens en examens op te stellen, fraude 

2 ORGANISATIE



22

te bestrijden, de kwaliteit van toetsing te controleren en besluiten te nemen over ingediende 
bezwaren, vrijstellingen en persoonlijke studietrajecten. De Onderwijs- en Examenregeling 
(OER) vormt de richtlijn voor besluitvorming door de examencommissie, evenals de Studiegids, 
met daarin de eindtermen van de opleiding. Daarnaast geeft de EC gevraagd en ongevraagd 
advies over onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de tentamens en examens.

2.9.2  Contact examencommissie
Als alles goed verloopt, merkt de student niet veel van het werk van de examencommissie. Bij 
vragen of problemen met toetsing en beoordeling is het raadzaam om dit eerst te bespreken met 
de betreffende docent en/of het hoofd van de opleiding. En hoewel de examencommissie formeel 
beslist, loopt ook het aanvragen van vrijstellingen of een persoonlijk studietraject primair via 
het hoofd en de studieadviseur. Voor problemen met de studievoortgang kan de student naar de 
studieadviseur gaan.

Als dit allemaal geen oplossing biedt, kun je overwegen contact op te nemen met de 
examencommissie:

• Als de student meent dat er iets mis is gegaan bij de totstandkoming van de beoordeling of 
de beoordeling in twijfel trekt en overleg met de docent, examinator of hoofd van de opleiding 
hierover geen oplossing heeft gebracht.

• Als de student meent dat er iets niet correct is verlopen rond het verlenen van een vrijstelling 
of het vaststellen van een persoonlijk studietraject.

 
De student tekent dan bezwaar aan tegen de gang van zaken of de beslissing. De 
examencommissie zal onderzoeken of de procedures juist zijn gevolgd en of de OER naar 
behoren is toegepast. De uitspraak van de examencommissie kan ertoe leiden dat een 
procedure moet worden overgedaan. 

2.9.3  Bereikbaarheid examencommissie
De examencommissie is bereikbaar via de secretaris van de examencommissie Josephine 
Gomis via het volgende e-mailadres: josephine.gomis@ahk.nl
Vermeld bij elk verzoek naam, studentnummer, adres, woonplaats, telefoonnummer en 
e-mailadres. Geef tevens de opleiding aan en in welke fase je zit. Beschrijf de aanvraag, klacht of 
bezwaar zo helder mogelijk en baseer je daarbij op de regels uit de studiegids en de Onderwijs- 
en Examenregeling (OER). De student ontvangt binnen 4 werkweken een reactie van de 
examencommissie.

2.9.4  Samenstelling examencommissie
• Arjan Klok (voorzitter), stedenbouwkundige en hoofd van de opleiding Stedenbouw aan de 

Academie van Bouwkunst
• Peter Defesche (docent lid), gastdocent Architectuur aan de Academie van Bouwkunst
• Wim Voogt (docent lid), gastdocent Landschapsarchitectuur aan de Academie van 

Bouwkunst
• Nancy van Asseldonk (extern lid), docent informatiemanagement en studieleider in de 

bachelor van de Reinwardt Academie
• Josephine Gomis (ambtelijk secretaris) lid studiesecretariaat Academie van Bouwkunst

2.10  Medezeggenschap 
De faculteitsraad (FR) is het overlegorgaan van docenten (2 zetels), studenten (3 zetels), 
medewerkers (1 zetel) en directie. De leden worden gekozen voor een zittingsperiode van twee 
jaar. De vergaderingen van de FR zijn openbaar en vinden gemiddeld eens per 6 weken plaats. 
De FR fungeert tevens als onderwijscommissie.  Tweemaal per jaar overlegt de FR met de 
studieleiding over de voortgang van het onderwijs.
De rechten en plichten van de faculteitsraad zijn vastgelegd in het bestuursreglement van de 
AHK en in de Wet Hoger Onderwijs & Wetenschappelijk Onderwijs (WHW). Zaken die o.a. 
tijdens de FR-vergaderingen aan de orde komen, zijn de kwaliteit van het onderwijs, faciliteiten, 
de begroting, internationalisering en studielast. 
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Op dit moment hebben zitting in de raad:
• Paul Vlok (interim voorzitter)
• Olivier Hortensius (studentlid)
• Saša Radenovic (docentlid)
• Paulien van der Valk (studentlid)
• Sharon Sportel (studentlid)
• Matty Gaikhorst (personeelslid)
• Claudia Hermanussen (ambtelijk secretaris)

2.11  Vertrouwenspersonen AHK en  
gedragscode Sociale Veiligheid
Het is van het grootste belang dat iedereen op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
(AHK) in een prettige sfeer kan studeren en werken. Veiligheid, wederzijdse sympathie en 
respect zijn voorwaarden voor een goede werkomgeving en een geslaagde studietijd. Om 
ongewenste seksuele intimidatie en/of agressie tegen te gaan heeft de AHK een gedragscode 
opgesteld, een aantal vertrouwenspersonen aangesteld en een klachtencommissie ingesteld. 
Zie voor vertrouwenspersonen http://www.ahk.nl/vertrouwenspersonen/
De studieadviseur bij de Academie van Bouwkunst kan studenten verwijzen naar 
vertrouwenspersonen bij de AHK.

Zie voor de gedragscode Sociale Veiligheid en de Klachtenregeling (seksuele) intimidatie 
en agressie: www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/klachtenloket/klachten/sociale-
veiligheid/

2.12  Personeel Academie van Bouwkunst 
Amsterdam
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Directie 
Madeleine Maaskant
madeleine.maaskant@ahk.nl

Hoofden van de opleidingen 
Jan-Richard Kikkert- Architectuur
jan-richard.kikkert@ahk.nl 

Arjan Klok - Stedenbouw
arjan.klok@ahk.nl

Maike van Stiphout - 
Landschapsarchitectuur 
maike.vanstiphout@ahk.nl

Onderwijscoördinator 
Patricia Ruisch 
patricia.ruisch@ahk.nl

Studieadviseur
Jolijn Valk
jolijn.valk@ahk.nl

Coördinator beroepservaring
Nico van Bockhooven
nico.vanbockhooven@ahk.nl

Faculteitsmanager 
Joseefke Brabander
joseefke.brabander@ahk.nl

Managementassistenten
Marjoleine Gadella
marjoleine.gadella@ahk.nl 

Claudia Hermanussen
claudia.hermanussen@ahk.nl

Editor-in-Chief vormstudie
Bruno Vermeersch
bruno.vermeersch@ahk.nl

Praktijkinstructeur 
maquetteatelier
Martijn Troost
martijn.troost@ahk.nl

Studiesecretariaat 
avb-studiesecretariaat@ahk.nl

Theo Peters
theo.peters@ahk.nl

Josephine Gomis 
josephine.gomis@ahk.nl

Anna Hengeveld
anna.hengeveld@ahk.nl

Financiële Administratie
Erin Tjin A Ton
erin.tjin-a-ton@ahk.nl 

Frank Kuipers, Marieke Marcus
avb-finadmin@ahk.nl

Communicatie en Public Relations
Nik Berkouwer
nik.berkouwer@ahk.nl

Bibliotheek 
Klaas de Jong, Matty Gaikhorst
bouwkunst-bibliotheek@ahk.nl   

Receptie
Ineke van Vloten
ineke.vanvloten@ahk.nl

Huismeesterij
Henk van Raam, Jeffrey van Groningen, 
Siep Adema, Gregory Jennie, 
Lieke Frielink, Jasja Arian 
kantine@bwk.ahk.nl
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3.1 Studieschema binnenschools curriculum
3 BINNENSCHOOLS CURRICULUM

V2 (ASL)

Binnenschoolscurriculum

projecten

P1a (ASL)

P3a (AL|AS)

P5 (ASL)

Afstuderen

*Studenten die instromen via een cursus volgen Tools 1 + 2 in plaats van de vormstudie V1 tot en met V3

P2a (A|S|L)

P4 (A|S|L)

P6 (A|S|L, SL)

1

2

3

4

1

3

5

7

2

4

6

8

P1b (ASL)

P3b (A|S|L)

P2b (A|SL)

Winter School

Winter School

Winter School

 Tentamen 1

Tentamen 2

Tentamen 3

Tentamen 4

ja
ar

se
m

es
te

r

oefeningen

O1 (ASL)

O3a (AL|AS)

O5 (ASL)

O6 (ASL)

O3b (A|S|L)

O2 (ASL)

O4 (A)
O4a (SL)

O4b (S|L)

vormstudies*

V4 (ASL)

colleges

C1a (ASL)

C3a/C5a (ASL)

C3a/C5a (ASL)

C2a (ASL)

C4/C6 (ASL)

C4/C6 (ASL)

C1b (ASL)

C3b/C5b (A|S|L)

C3b/C5b (A|S|L)Clinic

C2b (ASL)

4

4

4

4

4

4

3

3

3 2

2

2 2

2

2

30

8

7

8

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V1 (ASL)

V3 (ASL)
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3 BINNENSCHOOLS CURRICULUM

Buitenschoolscurriculum

keuzepunten** beroepservaring

**Studenten dienen in het 2e en 3e jaar in totaal 3 keuzepunten te halen (3 EC)  
1 keuzepunt is verplicht en bestaat uit een serie 1∙Lectures

 Tentamen 1

Tentamen 2

Tentamen 3

Tentamen 4

E
u

ro
pe

an
 

C
re

d
it

s

60

60

60

60

3

1∙Lectures

work-
shops

lezingen

excursies

studie-
reizen

60

60

60

60

240

15

Praktijk-
documenten

15

15

Praktijk-
documenten

14

Praktijkmodules 1

Praktijkuren

15

Praktijk-
documenten

15

Praktijkuren

15

Praktijk-
documenten

14

Praktijkmodules 1

Beoordeling praktijkdocumenten

Beoordeling praktijkdocumenten

Beoordeling praktijkdocumenten

Beoordeling praktijkdocumenten

Praktijkuren

Praktijkuren
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3.2  Onderwijselementen
De drie opleidingen hebben elk eenzelfde opbouw. In de 6 onderwijssemesters die voorafgaan 
aan het afstuderen, worden drie soorten onderwijsvormen parallel aangeboden: 

• Projecten (P)
• Oefeningen (O)
• Colleges (C) 

Deze 3 onderwijsvormen worden aangevuld met: 
• Vormstudies (V) in semester 1 tot en met 3
• de Winter School tussen semester 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 
• de Clinic en Afstudeerclinic in semester 5 en 6
• elementen uit het Keuzeprogramma

Met deze onderwijselementen wordt niet alleen aandacht gegeven aan de ontwikkeling van 
kennis en vaardigheden maar wordt ook actief aan het eigen portfolio gewerkt. 

3.2.1  Projecten 
De ontwerpprojecten vormen de ruggengraat van de studie. Hier worden kennis, inzicht en 
vaardigheden geïntegreerd in het kader van de ontwerpopgaven. Een aantal ontwerpprojecten 
is interdisciplinair. Vanaf het begin van de studie wordt het vermogen ontwikkeld om de 
ontwerpproblematiek van de aanverwante vakgebieden te leren doorzien en middels een 
divers en intensief aanbod van ontwerpopgaven en ontwerpopvattingen een uiteindelijke 
plaatsbepaling te ontwikkelen in de gekozen discipline. De ontwerpprojecten worden 
beoordeeld door de betreffende ontwerpdocent(-en) en beslaan een periode van een half of een 
heel semester. 

3.2.2  Oefeningen 
Centraal bij de oefeningen staat het trainen van vaardigheid op de gebieden die essentieel zijn 
voor de herkenning, het oplossen en het overdragen van de ontwerpproblematiek. De oefeningen 
worden in dit geval gekoppeld aan de ontwerpprojecten. Daarnaast zijn er een drietal 
oefeningen die gericht zijn op tekstanalyse en het schrijven. Beoordeling van de oefeningen 
vindt plaats aan de hand van de aanwezigheid en de tijdens de oefening vervaardigde 
werkstukken. 

3.2.3  Colleges 
Tijdens de colleges staat de verwerving van kennis en inzicht centraal. In het begin van 
de studie worden hoorcolleges aangeboden. Later ligt de nadruk op de actieve participatie 
van de student door het aanbieden van werkcolleges, die zo mogelijk gekoppeld zijn aan de 
problematiek van de meer gecompliceerde ontwerpprojecten. Beoordeling van het resultaat 
van een collegereeks gebeurt op basis van presentie, excursie en/of door middel van een 
werkstuk. Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. Indien aanwezig zijn bij de colleges door 
ziekte of persoonlijke omstandigheden niet tot de mogelijkheden behoort is afmelden bij het 
studiesecretariaat nodig.

3.2.4  Vormstudies 
Vormstudie, een vak voor de vorm. Hoe men het draait of keert alles is vorm en vorm kan je 
leren maken. Vorm is een integraal onderdeel van architectuur, landschapsarchitectuur en 
stedenbouw, zo niet de drager van het vakgebied. Maar vorm kent ook vele gedaantes. Daartoe 
laten vormstudies zich niet enkel door een fysieke dan wel traditionele verschijning leiden. Vorm 
in woord, geluid, volume en of beeld. De vormstudie ‘Masters of Form’ is de stroming dwars 
op het curriculum waarbij we op zoek gaan naar autonomie en ieders beeldkracht. Hoofddoel 
is de ontwikkeling van een zuiver handschrift, het planten van de eerste kiem tot een groter 
oeuvre, waardoor men zich als autonoom ontwerper in architectuur, landschapsarchitectuur of 
stedenbouw kan profileren. Dit vergt training, veel training, zodat men uiteindelijk de bestaande 
balustrades van de logica en welomschreven opgaven los durft te laten. 

3.2.5  Clinic 
Het leerdoel van de clinic is het gericht en geconcentreerd wegwerken van de deficiënties die 
tijdens het tweede jaar benoemd zijn. Van belang is dat de student na het tweede jaar scherp 
in beeld heeft welke aspecten sterk ontwikkeld zijn en welke aspecten gedurende de het derde 
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jaar van de studie extra aandacht vragen. Gedurende het eerste halve jaar van het derde jaar kan 
de student hier al aan werken tijdens de P5 en de O5. Tijdens de clinic wordt de mogelijkheid 
geboden aan een specifiek aspect extra aandacht te geven. Er worden meerdere thematische 
clinics aangeboden die ieder een specifiek aspect van het ontwerpproces behandelen. Iedere 
student tekent vanuit een persoonlijke motivatie en in overleg met zijn hoofd in op een van de 
clinics. 

3.2.6  Afstudeerclinic
Aan het begin van het tweede semester van het derde studiejaar vindt er een afstudeerclinic 
plaats tussen de student en het hoofd van de betreffende opleiding.  De mogelijkheden van het 
afstuderen worden hier verkend en een afstudeervoorstel wordt geschreven. De clinic loopt 
parallel aan de O6, waarin het afstudeeronderwerp verder wordt uitgediept. 

3.2.7  Winter School
Tijdens de Winter School wordt in interdisciplinair verband gewerkt aan één opgave. Doel van 
de Winter School is het leren als interdisciplinair team zelfstandig te werken. Ieder team bestaat 
uit een, zowel wat betreft studiejaar als studierichting, gemengde samenstelling. Gedurende de 
tweede helft van januari van het nieuwe kalenderjaar wordt, met maximaal drie begeleidingen 
per week, geconcentreerd gewerkt aan de uitwerking van de opgave. Deze wordt inhoudelijk 
vormgegeven door een van de leden van de studieleiding, of een gastcurator. De opgave 
draait om een te ontwerpen object, gebied, plek of ruimtelijke opgave in Nederland, waarbij 
het landschappelijk, het stedenbouwkundig en het architectonisch ontwerp alle drie kunnen 
worden ingezet. De Winter School kan de vorm van een prijsvraag hebben. 

3.2.8  Studie aan andere opleidingen
De Academie stimuleert studie aan andere opleidingen in binnen- en buitenland. Dit kan in het 
kader van de keuzepunten of als deel van de studie. Maximaal één semester kan als deel van het 
studieprogramma worden gehonoreerd. Voor EMiLA-studenten zijn dit twee semesters.  

3.2.9  Taal 
De lessen aan de Academie van Bouwkunst worden in het Nederlands en Engels gegeven. 
Daarom moet een Nederlandse student zowel passief als actief de Nederlandse en de Engelse 
taal beheersen. Kandidaten uit niet-Engelstalige landen van binnen en van buiten de EU 
dienen een certificaat van IELTS (International English Language Testing System) of TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language) met een voldoende score te kunnen overleggen. Het 
TOEFL- of IELTS-certificaat dient samen met de aanmeldingspapieren te worden ingestuurd. 
Bij het ontbreken van het certificaat of bij een onvoldoende score kan de kandidaat niet worden 
ingeschreven als student. 
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3.3  Keuzeprogramma 
Studenten dienen in het tweede en derde jaar in totaal 3 keuzepunten te behalen (3 European 
Credits – 1 European Credit = 28 uur). 
Voordat Tentamen 3 kan worden afgelegd, moeten de keuzepunten zijn behaald. 
Hiervoor wordt elk jaar een keuzeprogramma opgesteld, dat kan bestaan uit: 

• Workshops 
• 1·Lectures 
• Excursies en studiereizen
• Werkcolleges Zelfmanagement
• Studie aan andere opleidingen

3.3.1  Workshops 
Gedurende de gehele studie worden kortlopende, intensieve workshops aangeboden waarop in 
beginsel door alle studenten vrij kan worden ingeschreven ongeacht de discipline. Deze vinden 
meestal plaats in de zomermaanden. Eigen inbreng van de studenten bij het opzetten van 
workshops wordt aangemoedigd. Deelname aan workshops elders kan na toestemming vooraf 
worden gehonoreerd. 

3.3.2  1·Lectures 
De 1·Lectures op de donderdagavonden, gaan in op thematische, actuele onderwerpen op het 
gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in binnen- en buitenland. 
Dit zijn openbare, Engelstalige lezingen, ook bedoeld voor geïnteresseerden van buiten de 
Academie. Tijdens de studie moet eenmaal een reeks van 8 lezingen als verplicht keuzepunt 
gevolgd worden op basis van aanwezigheid. De lezingen vinden plaats om de week op 
donderdagavond vanaf 20.00 uur in de Hoge Zaal. Er is een presentielijst aanwezig. Kijk op de 
website voor het actuele programma (www.arcam.nl/1-lectures).

3.3.3  Excursies en studiereizen
Studiereizen van een aaneengesloten periode naar reisdoelen in binnen- of buitenland, kunnen 
onderdeel zijn van het keuzeprogramma als aan de volgende vijf voorwaarden wordt voldaan: 

• de excursie is vooraf goedgekeurd door de studieleiding;
• voorafgaand aan de excursie wordt literatuuronderzoek verricht;
•  er wordt een excursiegids gemaakt;
• er wordt een hoorcollege georganiseerd over het reisdoel in kwestie;
• na afloop wordt aan de studieleiding een excursieverslag overlegd. 

In het algemeen geldt dat een excursie gehonoreerd wordt met één keuzepunt. De excursies 
worden bij voorkeur door docenten en studenten zelf geïnitieerd en georganiseerd, ondersteund 
door de Academie.

3.3.4  Werkcolleges Zelfmanagement
Doel van deze werkcolleges is het vergroten van het persoonlijk vermogen van de student zijn 
professionele werkzaamheden te ordenen en te organiseren.

De inhoud van de lessen is toegesneden op de situatie van een Academiestudent die 
werk en studie combineert. Het programma krijgt mede vorm aan de hand van concrete 
praktijkvoorbeelden uit de eigen lopende projecten. Er is ruim aandacht voor individuele vragen, 
situaties en problemen van de deelnemers. Voor dit keuzevak wordt een actieve bijdrage tijdens 
de werkcolleges gevraagd en enige (beperkte) zelfwerkzaamheid in de tussenliggende weken.

3.3.5  Studie aan andere opleidingen
De Academie stimuleert studie aan andere opleidingen in binnen- en buitenland. Dit kan in het 
kader van de keuzepunten of als deel van de studie. Maximaal één semester kan als deel van het 
studieprogramma worden gehonoreerd.
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3.4  Intekenen voor onderwijselementen
Voor een aantal onderwijselementen kunnen studenten een opgave kiezen door middel van 
een intekenprocedure. Het betreft hier de meeste ontwerpprojecten, de eerste- en tweedejaars 
vormstudies en in het derde jaar voor alle studenten de P5.

3.4.1  Plaats van intekening 
• Intekenen voor het eerste kwartaal  vindt bij de start van het studiejaar plaats in het gebouw 

van de Academie van Bouwkunst. 
• De opgaven/docenten waaruit men kan kiezen, zijn ook te vinden op MyAHK onder het 

tabblad AvB onderwijs.
• Bij de start van het tweede, derde en vierde kwartaal kan uitsluitend door middel van een 

webformulier op MyAHK ingetekend worden. Alle studenten ontvangen een link naar dit 
formulier per e-mail. (www.myahk.nl)

3.4.2  Periode van intekening 
• De intekening start op de woensdagavond voorafgaande aan de nieuwe onderwijsperiode 

(kwartaal of semester), uitgezonderd het eerste kwartaal. 
• De intekening sluit op de vrijdagmiddag, voorafgaande aan de nieuwe onderwijsperiode om 

12:00 uur. Hierna zal de studieleiding de groepen samenstellen. 

3.4.3  Wijze van intekening 
• Op het formulier schrijft de student zijn naam en geeft zowel een eerste als een tweede keuze 

aan.
• Er kan maar één formulier per student worden ingeleverd. 

3.4.4  Toewijzing van de intekening 
• De studieleiding zal haar best doen alle aangegeven voorkeuren zo goed mogelijk te 

honoreren. Het is echter mogelijk dat dit niet lukt.
• Het is in principe niet toegestaan na de indeling van project te wisselen. Een wisseling kan 

alleen na een akkoord van het hoofd van de opleiding.
• Bij het uitblijven van intekening deelt het hoofd van de opleiding de student in. 
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4  BUITENSCHOOLS CURRICULUM:  
BEROEPSERVARING
Onderdeel van de opleiding aan de Academie van Bouwkunst is het verwerven van relevante 
beroepservaring. Het werken in de praktijk vindt tegelijkertijd met de studie plaats: 
concurrent onderwijs. In het algemeen betekent dit voor een student architectuur werk op een 
architectenbureau, voor een student stedenbouw op een stedenbouwkundigbureau of bij een 
stedenbouwkundige dienst, en voor een student landschapsarchitectuur op een bureau voor 
landschapsarchitectuur of bij een dienst waar relevant landschapskundig ontwerpwerk wordt 
verricht.

Ook is het mogelijk om op freelance basis voor meerdere werkgevers te werken in de discipline 
waarin de student studeert.

Het is toegestaan om de studie aan de Academie van Bouwkunst te combineren met een 
eigen praktijk of onderneming. In dat geval is het een voorwaarde dat de student vooraf in 
een schriftelijk verzoek aangeeft wat de werkzaamheden zijn die hij verricht, onderbouwt 
hoeveel tijd hij aan deze werkzaamheden werkt, welke beroepskwalificaties daarmee 
worden ontwikkeld en wie zijn mentor is die hem bij deze werkzaamheden begeleidt. 
Daarnaast motiveert hij waarom de werksituatie in kwalitatief opzicht voldoet aan de eisen 
die de Academie stelt. Na goedkeuring van de opleiding kan de student deze praktijk- en 
beroepservaring opnemen in de te beoordelen praktijkdocumenten. 

In de notitie Het Buitenschools Curriculum (Bijlage 1: Eindkwalificaties, Bijlage 2: 
Transitietabel) betreffende de beroepservaring als onderdeel van de opleidingen aan de 
Academies van Bouwkunst van juli 2014 staat omschreven waar de beroepservaring tijdens 
de opleiding aan een Academie van Bouwkunst aan moet voldoen. De volledige tekst van de 
notitie Het Buitenschools Curriculum: www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/buitenschools-
curriculum/

Dit hoofdstuk van de studiegids is een samenvatting van de belangrijkste zaken van het 
buitenschoolse curriculum. Lees voor de volledige informatie de genoemde notitie Het 
Buitenschools Curriculum en de daarbij horende eindkwalificaties. Het buitenschools 
curriculum vormt een integraal onderdeel van deze studiegids.

4.1  Wettelijke kaders
Als gevolg van een nieuwe Europese richtlijn heeft Nederland de Wet op de Architectentitel 
(WAT) aangepast en afgestemd op de Europese regelgeving. Met ingang van 1 januari 
2015 geldt de verplichting dat afgestudeerde architecten, stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten 2 jaar relevante beroepservaring verwerven voor ze zich kunnen 
inschrijven in het architectenregister. In de wet is een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen 
voor de Academies van Bouwkunst. Studenten die de Academie van Bouwkunst en de daarbij 
horende beroepservaring hebben doorlopen kunnen zich na het behalen van het diploma direct 
inschrijven in het architectenregister.

4.2  De werksituatie
Ongeacht of de student in dienstverband werkt, op freelance basis of een eigen praktijk heeft, 
wordt van de werksituatie verwacht:

• dat er ontwerpen worden gemaakt en gerealiseerd, en dat de student in zijn werkzaamheden 
actief wordt begeleid door minimaal één ontwerper (de mentor);

• dat er sprake is van een stimulerende en uitdagende werkomgeving met voldoende 
voorwaarden voor de student om zich te ontwikkelen tot een adequaat handelende 
beroepsbeoefenaar (ontwerper);

• dat de infrastructuur van voldoende niveau is: beschikbaarheid van vakliteratuur, 
documentatie over regelgeving en materialen, mogelijkheid tot discussie over het vak, etc.;

• dat deze de student in staat stelt om, in de loop van de studie, met alle onderdelen van 
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het proces te  maken te krijgen en inzicht te verwerven in de samenhang tussen die 
verschillende onderdelen van het traject (van initiatief tot oplevering).

De coördinator beroepservaring kan, aan de hand van bovenstaande punten en de 
inhoudelijke kwaliteit van het buitenschools curriculum, tot de conclusie komen dat een 
werksituatie van een student niet de juiste faciliteiten en/of condities biedt om de vereiste 
beroepservaring op te doen. Uiteenlopende factoren als de aard en omvang van het bureau, 
de aard en omvang van de opdrachtenportefeuille, de economische situatie en tijdsdruk 
kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers tijdelijk of structureel beperken. De 
Academie heeft daar vanzelfsprekend begrip voor, maar kan de opleidingseisen daar niet aan 
ondergeschikt maken. In dat geval kan de coördinator beroepservaring een student adviseren 
om op een andere manier beroepservaring te verwerven. Dat kan betekenen dat geadviseerd 
wordt met de werkgever in gesprek te gaan, een andere werksituatie te zoeken of als een student 
een eigen praktijk heeft c.q. als freelancer werkt een werksituatie te zoeken bij een werkgever.

Indien de coördinator beroepservaring een student, in verband met een mogelijke onthouding 
van studiepunten, dringend adviseert zijn werksituatie te wijzigen, wordt hiervoor in 
gezamenlijk overleg een termijn afgesproken die voor alle betrokken partijen als redelijk kan 
worden ervaren. Dat advies is niet vrijblijvend. Het niet opvolgen ervan kan leiden tot het niet 
voldoende beoordelen van de beroepservaring en als gevolg daarvan het niet toekennen van 
studiepunten.

Een evenwichtige verhouding tussen studie en werk betekent een werkweek van maximaal 4 
dagen. De vrijdag moet voor de studie beschikbaar zijn. De student houdt de Academie op de 
hoogte van zijn actuele werkplek en geeft veranderingen direct door aan het studiesecretariaat. 

De beroepservaring moet er toe leiden dat de studenten aan het einde van hun studie 
beschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die staan beschreven in de 
eindtermen voor de disciplines architectuur, stedenbouw en tuin- en landschapsarchitectuur 
van het Bureau Architectenregister (www.architectenregister.nl). 

4.3  Praktijkmodules 
De eindtermen van het buitenschools curriculum kennen 8 beroepskwalificaties. Ter 
ondersteuning van het verwerven van de nodige beroepservaring biedt de Academie in het 
kader van deze beroepskwalificaties een aantal praktijkmodules aan. In het tweede jaar volgen 
de studenten verplicht de praktijkmodule Presenteren en Communiceren of de praktijkmodule 
Ontwerp en Organiseren.
Het volgen van één van deze twee praktijkmodules staat gelijk aan 28 uur beroepservaring en  
1 European Credit (EC) voor het buitenschoolse curriculum.
In het derde of vierde jaar volgen studenten de verplichte praktijkmodule Ontwerpen en 
Ondernemen. Ook deze reeks staat gelijk aan 28 uur beroepservaring en 1 EC voor het 
buitenschoolse curriculum

De praktijkmodules zijn onderdeel van het buitenschoolse curriculum. Het aantal uren 
Studielast van een praktijkmodule (28 uur per module) wordt in mindering gebracht op het te 
verwerven aantal uren beroepservaring in het jaar waarin de module gevolgd wordt. Het totaal 
aantal te verwerven uren beroepservaring bedraagt 840 uur per jaar (inclusief de colleges), 
totaal 3.360 uur in de gehele studie.

4.4  Praktijkdocumenten beroepservaring
Studenten houden elk studiejaar een praktijkdocument van hun beroepservaring bij. Dit 
document is een digitale verzameling van de hieronder omschreven informatie die het bewijs 
leveren van de doorgemaakte ontwikkeling en de verworven kennis, vaardigheden en inzichten 
in het betreffende studiejaar. Aan het eind van de studie heeft de student 4 praktijkdocumenten. 
Deze documenten geven de student inzicht in de eigen ontwikkeling. Aan de hand hiervan 
wordt het eigen functioneren getoetst en gekoppeld aan de gewenste ontwikkeling en de eisen 
van de opleiding. 
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De praktijkdocumenten zijn voor de coördinator beroepservaring en het hoofd van de 
opleiding een belangrijk instrument om de aard van de werkzaamheden, de situatie van de 
beroepservaring en de individuele ontwikkeling van een student (tussentijds) kwalitatief te 
beoordelen. De praktijkdocumenten worden bij tussentijdse voortgangsgesprekken aan de 
coördinator beroepservaring getoond.

Het jaarlijkse praktijkdocument omvat de volgende informatie:
• De naam van de student;
• De studierichting en studiejaar waarin de student op dat moment studeert;
• De gegevens van de praktijkmentor (naam, werkkring, ervaring);
• De praktijkformulieren met de werksituaties van dat jaar (aanstelling en functie, 

takenpakket, soort plannen/projecten waar aan is/wordt gewerkt);
• Een ondertekende verklaring van de werkgever(s) waar de student werkt en gewerkt heeft 

waarin de werkgever verklaart dat de in het praktijkdocument opgenomen gegevens correct 
zijn en hij toestemming verleent om beeldmateriaal van de werkgever te gebruiken voor de 
het praktijkdocument;

• CV met opleidingen en werkervaring;
• Een overzicht van projecten waaraan bij iedere werkgever/iedere werksituatie gewerkt is 

met het aantal gewerkte uren (de praktijkformulieren);
• Een verslag van de werkzaamheden die verricht zijn, geïllustreerd met beeldmateriaal 

(maximaal 5 projecten). Aan de hand van het (beeld)materiaal komt de eigen rol in het proces 
duidelijk naar voren (het portfolio);

• Per jaar een verslag waarin gereflecteerd wordt op de beroepservaring van dat jaar en de 
relatie tussen studie en praktijk en waarin vooruitgekeken wordt en een ‘plan de campagne’ 
wordt uitgestippeld voor het vervolg van de studie gekoppeld aan de eigen ontwikkeling in 
de praktijk (het persoonlijk ontwikkelingsplan);

• Informatie over en resultaten van aan de beroepservaring gerelateerde praktijkmodules 
(werkstukken en beoordelingen);

• De beoordeling van de beroepservaring door de Academie van het voorgaande jaar (geldt dus 
niet voor het praktijkdocument van het eerste jaar.

Het praktijkdocument wordt jaarlijks (digitaal) opgesteld, besproken met de externe 
praktijkmentor en voor een beoordeling half april bij de Academie ingediend .

De praktijkdocumenten geven  een overzicht van de beroepservaring tijdens de opleiding aan 
de Academie van Bouwkunst. De praktijkdocumenten worden ingebracht in de Tentamens en 
vormen onderdeel van de integrale beoordeling van de ontwikkeling van de student.

De Schrijfwijzer voor de praktijkdocumenten kan gedownload worden via MyAHK. 

4.5  De praktijkmentor
Studenten zoeken voor de begeleiding van de beroepservaringsperiode een mentor uit 
de praktijk. De mentor begeleidt de student in diens praktijksituatie en fungeert voor de 
opleiding tevens als contactpersoon. Deze mentor is zelf als architect, stedenbouwkundige of 
landschapsarchitect werkzaam in de beroepspraktijk en staat minimaal drie jaar ingeschreven 
in het architectenregister in de discipline waarvoor de student die hij begeleidt, zich wil laten 
inschrijven in het architectenregister. Van de mentor wordt een inspirerende, coachende 
en creatieve rol verwacht. Medewerkers van de Academie zoals bijvoorbeeld de coördinator 
beroepservaring en de hoofden van de opleiding kunnen geen mentor zijn. Architecten, 
landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen die doceren op de Academie kunnen wel 
mentor voor de beroepservaring zijn.

4 BUITENSCHOOLS CURRICULUM: BEROEPSERVARING



33

4.6  Beoordeling en toekenning studiepunten
De beroepservaring wordt jaarlijks kwantitatief en kwalitatief beoordeeld. De kwantitatieve 
beoordeling gebeurt door de coördinator beroepservaring op basis van het aantal gewerkte 
uren. Studenten werken het eerste jaar minimaal 840 jaar, het tweede jaar 812 uur en in het 
derde en vierde jaar 812 uur of 840 uur (afhankelijk in welk jaar de praktijkmodule Ontwerpen en 
Ondernemen wordt gevolgd). Voor de in het tweede jaar te volgen praktijkmodule Ontwerpen 
en Organiseren of de praktijkmodule Presenteren en Communiceren krijgen de studenten 1 EC, 
een equivalent van 28 uur. Voor de in het derde of vierde studiejaar te volgen praktijkmodule 
Ontwerpen en Ondernemen krijgen de studenten 1 EC, een equivalent van 28 uur. Voor de 
gehele studie gaat het om minimaal 3.360 uur opgedane beroepservaring plus praktijkmodules. 
De beroepservaring wordt kwalitatief beoordeeld op basis van het werk dat getoond wordt in de 
praktijkdocumenten en in een jaarlijks beoordelingsgesprek met twee externe beoordelaars. De 
inhoudelijke criteria voor de beoordeling zijn gebaseerd op de eindtermen zoals omschreven in 
het buitenschoolse curriculum.
Per studiejaar kan een student maximaal 30 EC’s krijgen voor de praktijkwerkzaamheden of een 
deel daarvan bij minder gewerkte uren.

4.7  Begeleiding
De student is zelf verantwoordelijk voor zijn beroepservaring, maar wordt daarbij 
wel actief begeleid en ondersteund door de opleiding. Hierin vervult de coördinator 
beroepservaring (in overleg met het hoofd van de opleiding) een centrale rol. Deze is immers 
de eerst verantwoordelijke, namens de opleiding, voor het buitenschools curriculum. 
Eindverantwoordelijk voor het gehele curriculum is het hoofd van de opleiding.

4.8  Voortgangsgesprekken
De coördinator beroepservaring en/of het hoofd van de opleiding voert, indien nodig, een 
gesprek met een student over zijn praktijksituatie en de individuele ontwikkeling daarin. De 
coördinator beroepservaring kan ook gesprekken op de werkplek voeren om zich in het bijzijn 
van de werkgever te informeren over de positie van de studenten binnen het bureau.

4.9  Coördinator beroepservaring
De coördinator beroepservaring Nico van Bockhooven is voor consultatie aanwezig op 
dinsdagavond en op vrijdagmiddag. Afspraken kunnen, liefst per e-mail, gemaakt worden via 
het secretariaat dat bereikbaar is op werkdagen tijdens kantooruren, alsook voor verdere vragen:  
avb-studiesecretariaat@ahk.nl

4.10  Praktijkateliers
Incidenteel en op initiatief van werkgevers of op initiatief van de Academie organiseren 
werkgevers uit de regio in overleg met de Academie een alternatieve beroepservaring in de 
vorm van praktijkateliers. Tijdens deze praktijkateliers wordt er gewerkt aan / gestudeerd op 
een specifiek thema. De werkzaamheden die studenten bij deze ateliers verrichten sluiten 
aan bij één of meerdere van de beroepskwalificaties die omschreven zijn in het buitenschools 
curriculum. Als er een atelier wordt georganiseerd dan wordt die aangeboden op www.
avbwerkt.nl en kunnen studenten naar een plek bij het aangeboden atelier solliciteren.
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4.11  Vacatures
Werkgevers kunnen via info@avbwerkt.nl of aan het secretariaat hun vacatures doorgeven.
Deze worden op www.avbwerkt.nl gepubliceerd en opgehangen op het prikbord in de hal van 
de Academie. Vacatures op www.avbwerkt.nl zijn alleen zichtbaar voor studenten die met een 
wachtwoord kunnen inloggen. Studenten kunnen inloggegevens genereren via www.avbwerkt.
nl en kunnen tevens op www.avbwerkt.nl een cv en een korte portfolio plaatsen en aangeven 
wat voor soort werk ze zoeken. 
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 4.12  Programma Praktijkmodules

Praktijkmodule (ASL) 
Presenteren en 
Communiceren

 Jaar: 2 
 Duur:  8 weken
 Studielast- en punten:  28 uur en 1 European Credit voor het buitenschools curriculum
 Onderwijsvorm:  Interdisciplinair (ASL), workshop

In de eindtermen van het buitenschools curriculum is de vierde 
beroepskwalificatie ‘communiceren’  als volgt omschreven: 
‘Communiceert op overtuigende wijze (in beeld, geschrift en mon-
deling) aan een divers publiek over zijn beroepspositie, ontwerpbe-
nadering, werkwijze, onderzoek- en/of ontwerpproject.’ 
Een uitgebreide omschrijving van deze beroepskwalificatie staat 
omschreven in de bijlage 2 van de notitie Het Buitenschools 
Curriculum (zie paragraaf 4 van deze gids).

 Leerdoel In het kader van deze beroepskwalificatie biedt de Academie de 
praktijkmodule Presenteren en Communiceren aan.
Het doel is om de eigenheid van de student in het presenteren zo 
goed mogelijk naar de oppervlakte te krijgen en te zorgen dat de 
student presenteert met vertrouwen en plezier.

 Inhoud / werkwijze De colleges zijn actief en gebaseerd op technieken uit het theater. 
Een viertal onderdelen komt aan bod: de wil om iets over te 
brengen (enthousiasme), contact maken met het publiek, lichaams-
taal en stemgebruik. 

 Resultaat Met meer vertrouwen en plezier in verschillend situaties in de 
beroepspraktijk positie, ontwerpbenadering, werkwijze en projec-
ten kunnen presenteren.

 Beoordeling Op basis van deelname / aanwezigheid. De behaalde punten tellen 
mee voor het studiejaar waarin de reeks gevolgd is.
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Praktijkmodule (ASL, A|SL) 
Ontwerpen en Organiseren

 Jaar:  2
 Duur:  8 weken
 Studielast- en punten:  28 uur en 1 European Credit voor het buitenschools curriculum
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL), hoorcolleges en disciplinair (A|SL), 

werkcolleges

 Leerdoel In de eindtermen van het buitenschools curriculum is de 
tweede beroepskwalificatie ‘organiseren’ als volgt omschreven: 
‘Organiseert de (eigen) werk- en ontwerpprocessen, werkt daarbij 
effectief samen met collega’s, diverse belanghebbenden, betrokken 
disciplines en handelt verantwoord op basis van zijn inzichten in 
tactische, strategische en organisatorische aspecten van bedrijfs-
voering en besluitvorming.’
Een uitgebreide omschrijving van deze beroepskwalificatie staat 
omschreven in de bijlage 2 van de notitie Het Buitenschools 
Curriculum (zie paragraaf 4 van deze gids).

 
De praktijkmodule Ontwerpen en Organiseren is een theoretische 
ondersteuning bij deze aspecten van de beroepservaring. De 
module is specifiek gericht op de proceskant van de werkzaamhe-
den van de architect, stedenbouwkundige en landschapsarchitect, 
anders dan inhoudelijke aspecten zoals esthetiek, techniek, regel-
geving, etc.

De module wordt ingericht naar de eindtermen van het buiten-
schools curriculum. De beroepskwalificatie die primair aan de orde 
wordt gesteld is organiseren, 
maar kan niet los gezien worden van de beroepskwalificaties posi-
tioneren, omgevingsgerichtheid, communiceren, en ondernemen. 
De module schetst een beeld van de verschillende manieren 
waarop architecten, landscapsarchitecten en stedenbouwkundi-
gen werkprocessen organiseren. De module sluit aan bij zowel de 
ambitie van studenten die zelfstandig willen gaan ondernemen, als 
bij studenten die binnen een bureau verantwoordelijkheid hebben 
of krijgen voor projectmanagement. 

 Inhoud De module concentreert zich op de organisatorische aspecten van 
het ontwerp vak. Aan de orde komen de basisprincipes van pro-
jectmanagement, praktische handreikingen voor het organiseren 
van een project en het beheersen van tijd, geld en kwaliteit en het 
opstellen van een projectplan.

 Werkwijze De module bestaat uit hoor- en werkcolleges. De hoorcolleges 
zijn interdisciplinair (ASL), de werkcolleges disciplinair (A|SL). 
De exacte werkwijze en verdeling van de hoor- en werkcolleges 
worden nader bepaald.

Tijdens de hoorcolleges komen zaken als budget, planning, inzet 
van mensen, samenwerking met externe partijen en (ruimtelijke 
ordenings)procedures aan bod.
Tijdens de werkcolleges wordt in groepen aan een opdracht 
gewerkt.
Op basis van een realistische opgave wordt een projectplan / 
plan van aanpak opgesteld waarbij rekening wordt gehouden 
met budget,  tijd, mensen en externe factoren die een projectplan 
kunnen beïnvloeden (opdrachtgevers, ruimtelijke ordeningsproce-
dures, inspraakprocedures, externe adviseurs etc.). 
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Er wordt vanuit gegaan dat er buiten de werkcolleges om enige 
tijd besteed wordt aan het maken van de opgave. Voor de module 
staat inclusief zelfwerkzaamheid een studiebelasting van 28 uur. 
Tijdens de werkcolleges kan teruggegrepen worden op de theorie 
die tijdens de hoorcolleges is aangeboden en overlegd worden met 
de docenten die de werkcolleges begeleiden.

 Resultaat Een plan van aanpak op schrift.

 Beoordeling  Op basis van aanwezigheid tijdens de hoorcolleges en de kwaliteit 
van de gemaakte opgave.
De behaalde punten tellen mee voor het studiejaar waarin de reeks 
gevolgd is.

4 BUITENSCHOOLS CURRICULUM: BEROEPSERVARING
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Praktijkmodule (ASL, A|SL) 
Ontwerpen en Ondernemen

 Jaar:  3 of 4
 Duur:  8 weken
 Studielast- en punten:  28 uur en 1 European Credit voor het buitenschools curriculum
 Onderwijsvorm:  Interdisciplinair (ASL), hoorcolleges en disciplinair (A|SL), 

werkcolleges 

 Leerdoel In de eindtermen van het buitenschools curriculum is de vijfde 
beroepskwalificatie ‘ondernemen’ als volgt omschreven: ‘Herkent 
hoe opdrachten, bepaald, gedefinieerd, geïnitieerd en/of verwor-
ven en zakelijk geregeld worden, draagt (in teamverband) bij aan 
het definiëren van de opgave, haalbaarheidsonderzoeken en het 
opstellen van projectplannen. Neemt initiatief voor het verkrijgen 
van (meer) verantwoordelijkheid m.b.t. de bureauorganisatie en/of 
projectmanagement.’

 
De praktijkmodule Ontwerpen en Ondernemen is een theoretische 
ondersteuning bij deze aspecten van de beroepservaring. De reeks 
is specifiek gericht op de proceskant van de werkzaamheden van 
de architect, stedenbouwkundige en landschapsarchitect, anders 
dan inhoudelijke aspecten zoals esthetiek, techniek, regelgeving, 
etc.

De praktijkmodule wordt ingericht naar de eindtermen van het 
buitenschools curriculum. De beroepskwalificaties (competenties) 
die aan de orde worden gesteld zijn: positioneren, organiseren, 
omgevingsgerichtheid, communiceren, en ondernemen. Waarbij 
er een uitgesproken nadruk ligt op de competentie ondernemen. 
De module schetst een beeld van de verschillende rollen van de 
architect en biedt aanleidingen om een eigen positie in het vak te 
bepalen. De module sluit aan bij zowel de ambitie van studenten 
die zelfstandig willen gaan ondernemen, als bij studenten die 
binnen een bureau verantwoordelijkheid hebben of krijgen voor 
bureau- en/of projectmanagement. 

 Inhoud De praktijkmodule concentreert zich op de zakelijke aspecten van 
het ontwerp vak en maakt onderscheid naar drie fasen met bijbe-
horende onderwerpen:

  1 Acquisitiefase
Onder andere acquisitiestrategie, selectieprocedures, bureau-iden-
titeit, positionering,  verschillende rollen van de architect, de 
opdrachtgever, communicatie.
2 Contractfase
Onder andere verschillende vormen van selectie, de offerte, alge-
mene voorwaarden, juridische randvoorwaarden, onderhandeling, 
honorarium berekening. Opstellen offerte.
3 Projectfase
Onder andere basisprincipes van projectmanagement. Praktische 
handreikingen voor het organiseren van een project en het beheer-
sen van tijd, geld en kwaliteit. Opstellen projectplan.
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 Werkwijze De praktijkmodule bestaat uit drie hoorcolleges die gezamenlijk 
voor A, S en L gegeven worden en drie werkcolleges die geschei-
den voor A en voor S+L gegeven worden.
In de hoorcolleges wordt kennis aangeboden die deels gebruikt zal 
worden in de werkcolleges.

Hoorcollege 1: Acquisitie en Positionering.
Hoorcollege 2: Contractfase.
Hoorcollege 3: Projectfase.

 Werkcolleges: Tijdens de werkcolleges wordt in groepen aan twee verschillende 
opdrachten gewerkt: het opstellen van een aanbieding en het 
opstellen van een plan van aanpak.  Er wordt ook verwacht dat er 
buiten de werkcolleges om thuis enige tijd besteed wordt aan het 
maken van de opgave. Tijdens de werkcolleges kan teruggegrepen 
worden op de theorie die tijdens de hoorcolleges is aangeboden en 
overlegd worden met de docenten die de werkcolleges begeleiden.

 Resultaat Het maken van een aanbieding met een plan van aanpak op 
schrift.

 Beoordeling  Op basis van aanwezigheid tijdens de hoorcolleges en de kwaliteit 
van de gemaakte opgave.
De behaalde punten tellen mee voor het studiejaar waarin de reeks 
gevolgd is.
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5 STUDIELAST EN -WAARDERING
Het studieprogramma bestaat uit in een theoriecomponent en een beroepservaringscomponent. 
Het programma van de theoriecomponent loopt over een onderwijsperiode van 42 weken 
per jaar met een onderwijsbelasting van circa 20 uur per week (totaal 840 uur). De student 
dient minimaal twee avonden per week en op vrijdag aanwezig te zijn. In semester 4, 5, en 6 
is een dagdeel op vrijdag gereserveerd voor zelfstandige studie. Daarnaast dient de student 
zelfstandig een aantal dagdelen per week aan de studie te besteden. In de afstudeerfase 
is de studielast afhankelijk van de aard en opzet van het gekozen project, maar zal meestal 
niet kleiner dan in voorgaande jaren zijn. De beroepservaring bestaat uit het werken in de 
beroepspraktijk. Bij de studiebelasting wordt de beroepservaring voor maximaal 840 uur per 
jaar meegerekend. 

5 STUDIELAST EN -WAARDERING
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5.1 Puntensysteem
Het studieprogramma is opgebouwd uit  vier studiejaren: 

Jaar 1: Introductie semester 1 en 2
Jaar 2: Verdieping semester 3 en 4
Jaar 3: Positionering semester 5 en 6
Jaar 4: Afstuderen/Meesterproef semester 7 en 8 

Parallel aan deze opbouw is een puntensysteem opgesteld volgens het European Credits 
Transfer System, afgekort tot EC); 1 EC = 28 uur.

Binnenschools curriculum
1e jaar EC 2e jaar EC 3e jaar EC 4e jaar EC

P1a 4 P3a 4 P5 7 Afstuderen 30

P1b 4 P3b 4 O5 3

O1 2 O3a 1 Clinic 1

V1 1 O3b 1 C3a/C5a 1

V2 1 V4 2 C3b/C5b 1

C1a 1 C3a/C5a 1 Winter School 2

C1b 1 C3b/C5b 1 P6 8

Winter School 2 Winter School 2 O6 3

P2a 4 P4 8 C4/C6 2

P2b 4 O4 3 Keuzeprogramma 2*

O2 2 C4/C6 2

V3 2 Keuzeprogramma 1

C2a 1

C2b 1

Subtotaal 30 30 30 30

Buitenschools curriculum
1e jaar EC 2e jaar EC 3e jaar EC 4e jaar EC

Praktijkuren 15 Praktijkuren 14 Praktijkuren 15 Praktijkuren 14

Praktijk-
documenten

15 Praktijk-
documenten

15 Praktijk-
documenten

15 Praktijk-
documenten

15

Praktijkmodules 1 Praktijkmodules 1

Subtotaal 30 30 30 30

Totaal 60 60 60 60

* 1 keuzepunt is verplicht en bestaat uit een serie 1∙Lectures

5 STUDIELAST EN -WAARDERING
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6 TENTAMENS
De volledige formele regels en procedures rond de tentamens en examens zijn vastgelegd in 
een Onderwijs- en Examenregeling. Deze is opgesteld conform de eisen gesteld in de Wet op 
het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het Onderwijs- en Examenregeling is 
opgenomen als bijlage van deze studiegids. 

6.1  Beroepsregeling
Als een student het niet eens is met een tentamenuitslag kan hij/zij schriftelijk en 
beargumenteerd, bij de examencommissie bezwaar aantekenen. Voor deze regeling, zie artikel 
15 en 16 van de Onderwijs- en Examenregeling. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij het College van Beroep voor de Examens van de AHK 
(Cobex) een officieel beroep in te dienen tegen een tentamenuitslag of enige andere beslissing 
van of namens de examencommissie. Meer informatie over het college van beroep voor de 
examens is verkrijgbaar bij de studieadviseur en op het Servicebureau van de AHK. 

6.2  Tentamens 
In totaal zijn er 4 tentamens waarmee elk studiejaar worden afgesloten: Tentamen 1 na het 
eerste studiejaar; Tentamen 2 na het tweede studiejaar; Tentamen 3 na het derde studiejaar en 
de afstudeerperiode wordt afgesloten met Tentamen 4. 

Tentamen 1 wordt in juni/juli gepland, Tentamen 2 en Tentamen 3 in januari/februari en juni/
juli. Tot het afleggen van Tentamen 4 wordt elk jaar in de regel vier keer per jaar de gelgenheid 
gegeven. 

Examinatoren worden per tentamen door de examencommissie uit een beperkt aantal docenten 
aangewezen. De examinatoren krijgen inzage in de studiedossiers van de kandidaten. 

Direct na de tentamenzitting stellen de examinatoren de voorlopige uitslag vast, de student 
wordt hierover mondeling in kennis gesteld. De tentamenuitslag wordt definitief na toetsing 
door de examencommissie. Hiervan krijgt de student een schriftelijke bevestiging. Als een 
student op onderdelen wordt terugverwezen dient het tentamen opnieuw te worden afgelegd. 

Het overdoen van studieonderdelen c.q. tentamens is alleen mogelijk als de studieduur die de 
student nog ter beschikking staat, dan wel de geldigheidsduur van reeds behaalde tentamens 
dit toelaat. 

Alle tentamens zijn openbaar. De beraadslagingen van de commissies van examinatoren en van 
de examencommissie zijn besloten. 

6.3  Tentamen 1 
6.3.1  Status van het Tentamen 1

Tentamen 1 wordt beschouwd als een geschiktheidstoets en heeft een selecterend karakter. 

Tentamen 1 wordt één keer per jaar afgenomen. 

Het tentamen is in principe openbaar. De beraadslagingen van de tentamencommissie zijn 
besloten. 

6.3.2  Voorwaarden voor het afleggen van Tentamen 1
Tentamen 1 mag alleen worden afgelegd als alle studieonderdelen van het eerste jaar (inclusief 
de beroepservaring) zijn doorlopen en met goed gevolg zijn afgesloten. 
 

6 TENTAMENS
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6 TENTAMENS

In afwijking hiervan kan de examencommissie, na de studieleiding te hebben gehoord,  op 
verzoek van de student hem of haar schriftelijk toestemming verlenen tot het afleggen van het 
tentamen indien hij of zij één subonderdeel bij het tentamen wel gevolgd heeft maar met een 
onvoldoende heeft afgesloten. Toestemming wordt niet verleend indien dit een subonderdeel 
van 11 weken of meer betreft.  Indien de student het tentamen met goed gevolg aflegt, wordt 
daarmee het betreffende subonderdeel geacht succesvol te zijn afgesloten.

Om gebruik te kunnen maken van deze uitzonderingsregel dient de student minimaal 3 weken 
voor het tentamen hiervoor zelf een verzoek aan de examencommissie te richten.
Voor andersoortige uitzonderingen en de consequenties van het niet halen van het tentamen 
wordt verwezen naar de Onderwijs- en Examenregeling van de Academie van Bouwkunst.
Voorwaarde voor het Tentamen 1 is dat er geen werknemer-werkgeverrelatie mag zijn met een 
van de commissieleden. Als na bekendmaking van de indeling blijkt dat dit wel het geval is 
dient het commissielid of de student zelf dit aan te geven aan het studiesecretariaat en zal er 
een andere indeling worden gemaakt.

6.3.3  Samenstelling en taak tentamencommissie 
De tentamencommissie bestaat uit twee docenten en is disciplinair samengesteld. Aangezien 
de projecten reeds door de docenten zijn beoordeeld, is het de taak van de commissie om aan 
de hand van het totaalbeeld dat de student toont te beoordelen of de student geschikt is voor de 
studie (kwaliteit en progressie). Doordat op één dag meerdere studenten hun werk tonen kan de 
commissie zich een algemeen beeld vormen. 
Eén van de commissieleden fungeert als voorzitter. Mochten de stemmen staken, dan hoort het 
opleidingshoofd de examinatoren en neemt een besluit. 

6.3.4  Uitslag tentamen
Op de avond van het tentamen wordt de student door de tentamencommissie mondeling op de 
hoogte gesteld van de voorlopige uitslag. Voor de uitslag bestaan twee mogelijkheden: 

1. Positief: de tentamencommissie acht op dit moment de student geschikt voor de gekozen 
opleiding architectuur, stedenbouw of landschapsarchitectuur. De student kan  door naar 
het tweede studiejaar. 
2. Negatief: de tentamencommissie acht op dit moment de student nog niet geschikt voor 
de gekozen opleiding architectuur, stedenbouw of landschapsarchitectuur; de student mag 
niet door naar het tweede studiejaar. De student kan ook het advies krijgen te overwegen de 
studie te staken. 

De examencommissie kan, na de studieleiding te hebben gehoord, als eis stellen dat de student, 
om wederom toegelaten te worden tot dat tentamen, alle of een deel van de bij dit tentamen 
behorende subonderdelen opnieuw moet volgen en met voldoende resultaat moet afsluiten. 
De uitslag van het tentamen wordt door de examencommissie vastgesteld.

6.3.5  Vorm van het tentamen
Het Tentamen 1 bestaat uit een mondelinge toelichting op het tijdens het jaar geproduceerde 
werk, de leerervaringen en de studiedoelen en ambities van de student. 

In een gesprek tussen student en tentamencommissie wordt zo besproken en beoordeeld wat de 
ontwikkeling van de student is geweest in het afgelopen jaar. De onderwerpen en invalshoeken 
van het gesprek zijn aangegeven op het ‘Beoordelingsformulier Tentamen 1’. 

Het tentamen vindt in groepsvorm plaats. De groep bestaat uit maximaal vijf studenten. De 
tentamencommissie bestaat uit twee leden.

De definitieve indeling is pas op de dag van het tentamen bekend. De student dient voor 
aanvang van de zitting en het ophangen van het materiaal zelf te controleren in welke ruimte en 
bij welke commissie hij/zij verwacht wordt.

Het programma van de tentamenzitting heeft vier hoofdonderdelen: 
1. Het voorbereiden van de zitting c.q. het ophangen en opstellen van het werk.
2. De presentatie van de studieresultaten en beantwoording van vragen van de commissie  

(20 minuten per student).
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3. Het beraad van de commissie bestaande uit een eerste deel waarin door middel van een 
‘ronde’ langs het werk van de studenten, besproken in andere commissies, het algemene 
niveau van het werk wordt gecontroleerd en bijzondere situaties worden besproken. En 
daarna een tweede deel waarin elke commissie haar eindoordeel vastlegt door het invullen 
van de tentamenformulieren. 

4. De terugkoppeling van het eindoordeel en een toelichting hierop aan de student. 

De student krijgt aan het eind van de zitting alleen een voorlopige mondelinge toelichting op de 
uitslag. De student krijgt tijdens de zitting nog geen kopie van de schriftelijke beoordeling. 
De commissie levert de schriftelijke beoordeling allereerst in het format van de standaard 
beoordelingsformulieren direct na de zitting in bij het studiesecretariaat. Het studiesecretariaat 
verstrekt na controle, accordering en opname in het studiedossier de student een kopie van het 
ingevulde beoordelingsformulier als bewijsstuk van de uitslag.

Indien in de jaarplanning nog kleine studieonderdelen als colleges of studiereizen zijn die, 
buiten de macht van de student  om, na de tentamendatum plaatsvinden, dan wordt de 
tentamenuitslag pas na afronding van deze onderdelen formeel bekrachtigd.

6.3.6  Bijzondere aandachtspunten
Tijdens Tentamen 1 dient de student een overzicht te geven van het tijdens het studiejaar 
ontwikkelde werk, zowel voor wat betreft het binnenschoolse curriculum als de buitenschoolse 
beroepservaringscomponent. Het dient te bestaan uit:

• het resultaat van de projecten P1a, P1b, P2a, P2b
• het resultaat van de Winter School
• het resultaat van de oefeningen O1, O2 
• het resultaat van de vormstudies
• de praktijkdocumenten en de tijdens de mondelinge praktijkbeoordeling gepresenteerde 

projectpanelen

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat tijdens het tentamen de studieonderdelen zelf 
nogmaals inhoudelijk beoordeeld worden.
Tijdens het tentamen wordt het leervermogen en de ontwikkeling van de student beoordeeld. 
Dit op een reflectieve wijze waarin de aandacht vooral uit gaat naar de verschillende benodigde 
beroepscompetenties die tijdens de studie verworven dienen te worden.

Het is belangrijk dat de student niet elk project in zijn geheel en tot in de details uitlegt maar 
- terugkijkend en vooruitdenkend - het meegebrachte werk, zowel projecten als oefeningen, 
vormstudies, colleges en praktijk, in onderlinge samenhang presenteert.
De student dient zijn of haar ontwikkeling uit te leggen, verbanden tussen het werk te duiden, 
en aan te geven wat is ontdekt en geleerd. Dit op een wijze waarbij duidelijk is hoe bijvoorbeeld 
colleges en oefeningen de ontwerpprojecten beïnvloeden, hoe het praktijkwerk en het 
binnenschoolse werk elkaar beïnvloeden en hoe ervaringen uit het ene project verwerkt worden 
in de aanpak van het volgende project.

De presentatie gaat allereerst en vooral over het werk van het binnenschoolse curriculum. Het 
werk dat tijdens de praktijkbeoordeling is gepresenteerd zal door de tentamencommissie pas in 
tweede instantie in de presentatie worden betrokken.

6.4  Tentamen 2
6.4.1  Status van het tentamen

Tentamen 2 wordt beschouwd als een controle op de continuïteit van de ontwikkeling van de 
student. 

Tot het afleggen van Tentamen 2 wordt elk jaar in de regeltwee keer per jaar de gelegenheid 
gegeven. 

Het Tentamen 2 is in principe openbaar. De beraadslagingen van de tentamencommissie zijn 
besloten. 

6 TENTAMENS



45

6.4.2  Voorwaarden voor het afleggen van Tentamen 2
Tentamen 2 mag alleen worden afgelegd als alle studieonderdelen van het tweede jaar (inclusief 
de beroepservaring) zijn doorlopen en met goed gevolg zijn afgesloten. 

In afwijking hiervan kan de examencommissie, na de studieleiding te hebben gehoord,  op 
verzoek van de student hem of haar schriftelijk toestemming verlenen tot het afleggen van het 
tentamen indien hij of zij één subonderdeel bij het tentamen wel gevolgd heeft maar met een 
onvoldoende heeft afgesloten. Toestemming wordt niet verleend indien dit een subonderdeel 
van 11 weken of meer betreft.  Indien de student het tentamen met goed gevolg aflegt, wordt 
daarmee het betreffende subonderdeel geacht succesvol te zijn afgesloten.

Om gebruik te kunnen maken van deze uitzonderingsregel dient de student minimaal drie 
weken voor het tentamen hiervoor zelf een verzoek aan de examencommissie te richten.

Voor andersoortige uitzonderingen en de consequenties van het niet halen van het tentamen 
wordt verwezen naar de Onderwijs en Examenregeling van de Academie van Bouwkunst.

Voorwaarde voor het Tentamen 2 is dat er geen werknemer-werkgeverrelatie mag zijn met een 
van de commissieleden. Als na bekendmaking van de indeling blijkt dat dit wel het geval is 
dient het commissielid of de student dit zelf aan te geven aan het studiesecretariaat en zal er 
een andere indeling worden gemaakt.

6.4.3  Samenstelling en taak tentamencommissie
De examencommissie stelt een commissie van examinatoren samen: de tentamencommissie. 
De tentamencommissie  bestaat uit twee docenten en zijn disciplinair samengesteld. 
Aangezien de projecten reeds door de docenten zijn beoordeeld, is het de taak van de leden 
van de commissie om aan de hand van het totaalbeeld dat student toont te beoordelen of er op 
het gebied van kennis en vaardigheden sprake is van progressie ten opzichte van Tentamen 1. 
Tevens is het doel van Tentamen 2 de student een duidelijk beeld te geven welke aspecten goed 
ontwikkeld zijn en welke aspecten in het derde studiejaar extra aandacht behoeven. Doordat 
op één dag meerdere studenten hun werk tonen kan de commissie zich een algemeen beeld 
vormen. 
Eén van de commissieleden fungeert als voorzitter. Mochten de stemmen staken, dan hoort het 
opleidingshoofd de examinatoren en neemt een besluit. 

6.4.4 Uitslag tentamen
Op de avond van het tentamen wordt de student door de tentamencommissie mondeling op de 
hoogte gesteld van de voorlopige uitslag. Voor de uitslag bestaan twee mogelijkheden:

1. Positief: de tentamencommissie is van mening dat de continuïteit in de ontwikkeling van 
de student voldoende is. De student kan door naar het derde studiejaar.

2. Negatief: De tentamencommissie is van mening dat de continuiteit in de ontwikkeling van 
de student onvoldoende is.

De examencommissie kan, na de studieleiding te hebben gehoord, als eis stellen dat de 
student, om wederom toegelaten te worden tot dat tentamen, één of meerdere subonderdelen, 
toegesneden op de individuele leergang van de student, met voldoende resultaat moet hebben 
afgesloten.  
De uitslag van het tentamen wordt door de examencommissie vastgesteld.

6.4.5  Vorm van het tentamen
Het Tentamen 2 bestaat uit een mondelinge toelichting op het tijdens het tweede semester van 
het eerste jaar en het tweede jaar geproduceerde werk, de leerervaringen en de studiedoelen en 
ambities van de student. 
In een gesprek tussen student en de tentamencommissie wordt zo besproken en beoordeeld 
wat de ontwikkeling van de student is geweest in het afgelopen jaar. De onderwerpen en 
invalshoeken van het gesprek zijn aangegeven op het ‘Beoordelingsformulier Tentamen 2’ 
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Het Tentamen 2 vindt in groepsvorm plaats. De groep bestaat uit maximaal drie studenten. 
De tentamencommissie bestaat uit twee leden.

De definitieve indeling is pas op de dag van het tentamen bekend. De student dient vóór 
aanvang van de zitting en het ophangen van het materiaal zelf te controleren in welke ruimte en 
bij welke commissie hij/zij verwacht wordt.

Het programma van de tentamenbijeenkomst heeft vier hoofdonderdelen: 
1. Het voorbereiden van de zitting c.q. het ophangen en opstellen van het werk.
2. De presentatie van de studieresultaten en beantwoording van vragen van de commissie  

(30 minuten per student).
3. Het beraad van de commissie bestaande uit een eerste deel waarin door middel van een 

‘ronde’ langs het werk van de studenten, besproken in andere commissies, het algemene 
niveau van het werk wordt gecontroleerd en bijzondere situaties worden besproken. En 
daarna een tweede deel waarin elke commissie haar eindoordeel vastlegt door het invullen 
van de tentamenformulieren.

4. De terugkoppeling van het eindoordeel en een toelichting hierop aan de student. 

De student krijgt aan het eind van de zitting alleen een voorlopige mondelinge toelichting op de 
uitslag. De student krijgt tijdens de zitting nog geen kopie van de schriftelijke beoordeling. 
De commissie levert de schriftelijke beoordeling allereerst in het format van de standaard 
beoordelingsformulieren direct na de zitting in bij het studiesecretariaat. Het studiesecretariaat 
verstrekt na controle, accordering en opname in het studiedossier de student een kopie van het 
ingevulde beoordelingsformulier als bewijsstuk van de uitslag.

Indien in de jaarplanning er nog onverhoopt kleine studieonderdelen als colleges of studiereizen 
zijn die, buiten de macht van de student om, na de tentamendatum plaatsvinden dan wordt het 
beoordelingsformulier van het Tentamen 2 pas na afronding van deze onderdelen formeel in het 
dossier opgenomen.

6.4.6  Bijzondere aandachtspunten
Tijdens het Tentamen 2 dient de student een overzicht te geven van het tijdens het tweede 
semester van het eerste jaar en het tijdens het tweede studiejaar ontwikkelde werk, zowel voor 
wat betreft het binnenschoolse curriculum als de buitenschoolse beroepservaringscomponent. 
Het dient te bestaan uit:

• het resultaat van de projecten P2a, P2b, P3a, P3b, P4
• het resultaat van de winterschool uit jaar 2
• het resultaat van de oefeningen O3a, O3b, O4a, O4b
• het resultaat van de vormstudies (een selectie van)
• de praktijkdocumenten en de tijdens de mondelinge praktijkbeoordeling gepresenteerde 

projectpanelen

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat tijdens het Tentamen 2 de studieonderdelen zelf 
nogmaals inhoudelijk beoordeeld worden.
Tijdens het Tentamen 2 wordt het leervermogen en de ontwikkeling van de student beoordeeld. 
Dit op een reflectieve wijze waarin de aandacht vooral uit gaat naar de verschillende benodigde 
beroepscompetenties die tijdens de studie verworven dienen te worden.

Het is belangrijk dat de student niet elk project in zijn geheel en tot in de details uitlegt maar 
– terugkijkend en vooruitdenkend – het meegebrachte werk, zowel projecten als oefeningen, 
vormstudies, colleges en praktijk, in onderlinge samenhang presenteert.
De student dient zijn of haar ontwikkeling uit te leggen, verbanden tussen het werk te duiden, 
en aan te geven wat is ontdekt en geleerd. Dit op een wijze waarbij duidelijk is hoe bijvoorbeeld 
colleges en oefeningen de ontwerpprojecten beïnvloeden, hoe het praktijkwerk en het 
binnenschoolse werk elkaar beïnvloeden en hoe ervaringen uit het ene project verwerkt worden 
in de aanpak van het volgende project.

De presentatie gaat allereerst en vooral over het werk van het binnenschoolse curriculum. Het 
werk dat tijdens de praktijkbeoordeling is gepresenteerd zal pas in tweede instantie, door de 
tentamencommissie, in de presentatie worden betrokken.
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6.5  Tentamen 3
6.5.1  Status van het tentamen

Tentamen 3 wordt beschouwd als de ‘afrondende toets’ van het tweede en derde jaar en heeft 
een controlerend karakter. 

Tot het afleggen van Tentamen 3 wordt elk jaar in de regel twee keer per jaar de gelegenheid 
gegeven. 

Het tentamen is in principe openbaar. De beraadslagingen van de tentamencommissies zijn 
besloten.

6.5.2  Voorwaarden voor het afleggen van Tentamen 3
Tentamen 3 mag alleen worden afgelegd als alle studieonderdelen van het derde jaar (inclusief 
de beroepservaring) zijn doorlopen en met goed gevolg zijn afgesloten. 
 
In afwijking hiervan kan de examencommissie, na de studieleiding te hebben gehoord,  op 
verzoek van de student hem of haar schriftelijk toestemming verlenen tot het afleggen van het 
tentamen indien hij of zij één subonderdeel bij het tentamen wel gevolgd heeft maar met een 
onvoldoende heeft afgesloten. Toestemming wordt niet verleend indien dit een subonderdeel 
van 11 weken of meer betreft.  Indien de student het tentamen met goed gevolg aflegt, wordt 
daarmee het betreffende subonderdeel geacht succesvol te zijn afgesloten.

Om gebruik te kunnen maken van deze uitzonderingsregel dient de student minimaal drie 
weken voor het tentamen hiervoor zelf een verzoek aan de examencommissie te richten.
Voor andersoortige uitzonderingen en de consequenties van het niet halen van het tentamen 
wordt verwezen naar de Onderwijs- en Examenregeling van de Academie van Bouwkunst.
Voorwaarde voor het Tentamen 3 is dat er geen werknemer-werkgeverrelatie mag zijn met een 
van de commissieleden. Als na bekendmaking van de indeling blijkt dat dit wel het geval is 
dient het commissielid of de student dit zelf aan te geven aan het studiesecretariaat en zal er 
een andere indeling worden gemaakt.

6.5.3  Samenstelling  en taak tentamencommissie
De examencommissie stelt een commissie van examinatoren samen: de tentamencommissie. 
De tentamencommissie  bestaat uit twee docenten en zijn disciplinair samengesteld. 
Aangezien de projecten reeds door de docenten zijn beoordeeld, is het de taak van de commissie 
om aan de hand van het totaalbeeld dat de student toont te beoordelen of de student voldoende 
is toegerust om zelfstandig met het afstuderen te beginnen. Doordat op één dag meerdere 
studenten hun werk tonen kan de commissie zich een algemeen beeld vormen. 
Eén van de commissieleden fungeert als voorzitter. Mochten de stemmen staken, dan hoort het 
opleidingshoofd de examinatoren en neemt een besluit. 

6.5.4  Uitslag tentamen
Op de avond van het tentamen wordt de student door de tentamencommissie mondeling op de 
hoogte gesteld van de voorlopige uitslag. 
Voor de uitslag bestaan twee mogelijkheden:

1. Positief: de tentamencommissie acht de student voldoende toegerust om zelfstandig aan de 
afstudeerperiode te beginnen. 

2. Negatief: de tentamencommissie acht op dit moment de student nog niet voldoende 
toegerust om zelfstandig aan het afstuderen te beginnen.

De examencommissie kan, na de studieleiding te hebben gehoord, als eis stellen dat de 
student, om wederom toegelaten te worden tot dat tentamen, één of meerdere subonderdelen, 
toegesneden op de individuele leergang van de student, met voldoende resultaat moet hebben 
afgesloten.  
De uitslag van het tentamen wordt door de examencommissie vastgesteld.

6.5.5  Vorm van het tentamen
Het Tentamen 3 bestaat uit een mondelinge toelichting op het tijdens het tweede en derde jaar 
geproduceerde werk, de leerervaringen en de studiedoelen en ambities van de student. 
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In een gesprek tussen student en tentamencommissie wordt zo besproken en beoordeeld wat de 
ontwikkeling van de student is geweest in de afgelopen jaren. De onderwerpen en invalshoeken 
van het gesprek zijn aangegeven op het ‘Beoordelingsformulier Tentamen 3’. 

Het Tentamen 3 vindt indien mogelijk in groepsvorm plaats. De groep bestaat uit maximaal 
twee studenten. De tentamencommissie bestaat uit twee leden.

De definitieve indeling is pas op de dag van het tentamen bekend. De student dient voor 
aanvang van de zitting en het ophangen van het materiaal zelf te controleren in welke ruimte en 
bij welke commissie hij/zij verwacht wordt.

Het programma van de tentamenzitting heeft vier hoofdonderdelen; 
1. Het voorbereiden van de zitting c.q. het ophangen en opstellen van het werk.
2. De presentatie van de studieresultaten en beantwoording van vragen van de commissie  

(45 minuten per student).
3. Het beraad van de commissie bestaande uit een eerste deel waarin door middel van een 

‘ronde’ langs het werk van de studenten, besproken in andere commissies, het algemene 
niveau van het werk wordt gecontroleerd en bijzondere situaties worden besproken. En 
daarna een tweede deel waarin elke commissie haar eindoordeel vastlegt door het invullen 
van de tentamenformulieren.

4. De terugkoppeling van het eindoordeel en een toelichting hierop aan de student. 

De student krijgt aan het eind van de zitting alleen een voorlopige mondelinge toelichting op de 
uitslag. De student krijgt tijdens de zitting nog geen kopie van de schriftelijke beoordeling. 
De commissie levert de schriftelijke beoordeling allereerst in het format van de standaard 
beoordelingsformulieren direct na de zitting in bij het studiesecretariaat. Het studiesecretariaat 
verstrekt na controle, accordering en opname in het studiedossier de student een kopie van het 
ingevulde beoordelingsformulier als bewijsstuk van de uitslag.

Indien in de jaarplanning er nog onverhoopt kleine studieonderdelen als colleges of studiereizen 
zijn die –buiten de macht van de student  om-  na de tentamendatum plaatsvinden dan wordt de 
tentamenuitslag pas na afronding van deze onderdelen formeel bekrachtigd.

6.5.6  Bijzondere aandachtspunten
Tijdens Tentamen 3 dient de student een overzicht te geven van het tijdens het tweede en derde 
studiejaar ontwikkelde werk, zowel voor wat betreft het binnenschoolse curriculum als de 
buitenschoolse beroepservaringscomponent. Het dient te bestaan uit:

• het resultaat van de projecten P3a, P3b, P4, P5, P6
• het resultaat van de winterscholen uit jaar 2 en 3
• het resultaat van de oefeningen O3a, O3b, O4a, O4b, O5, O6 en de 3e jaars clinic
• het resultaat van de vormstudies (een selectie van)
• de praktijkdocumenten en de tijdens de mondelinge praktijkbeoordeling gepresenteerde 

projectpanelen

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat tijdens het tentamen de studieonderdelen zelf 
nogmaals inhoudelijk beoordeeld worden.
Tijdens het Tentamen 3 wordt het leervermogen en de ontwikkeling van de student beoordeeld. 
Dit op een reflectieve wijze waarin de aandacht vooral uit gaat naar de verschillende benodigde 
beroepscompetenties die tijdens de studie verworven dienen te worden.

Het is belangrijk dat de student niet elk project in zijn geheel en tot in de details uitlegt maar 
– terugkijkend en vooruitdenkend – het meegebrachte werk, zowel projecten als oefeningen, 
vormstudies, colleges en praktijk, in onderlinge samenhang presenteert.
De student dient zijn of haar ontwikkeling uit te leggen, verbanden tussen het werk te duiden, 
en aan te geven wat is ontdekt en geleerd. Dit op een wijze waarbij duidelijk is hoe bijvoorbeeld 
colleges en oefeningen de ontwerpprojecten beïnvloeden, hoe het praktijkwerk en het 
binnenschoolse werk elkaar beïnvloeden en hoe ervaringen uit het ene project verwerkt worden 
in de aanpak van het volgende project.

Daarnaast geeft de student in het gesprek aan wat zijn of haar gedachten zijn over thema of 
onderwerp waarop men wil afstuderen in het vierde jaar. Idealiter presenteert de student het 
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afstudeervoorstel als een logische en weloverwogen stap in zijn of haar ontwikkeling. Het 
voorstel ondersteunt zo het gevraagde zelfinzicht van de student op weg naar de ‘meesterproef’, 
en stelt de commissie beter in staat te beoordelen of de student voldoende is toegerust voor de 
afstudeerperiode.

De presentatie gaat allereerst en vooral over het werk van het binnenschoolse curriculum. Het 
werk dat tijdens de praktijkbeoordeling is gepresenteerd zal pas in tweede instantie, door de 
tentamencommissie, in de presentatie worden betrokken.

6.6  Tentamen 4
6.6.1  Status van het Tentamen 4

Tentamen 4 is het afsluitend examen van de gehele masteropleiding Architectuur, 
respectievelijk Stedenbouw of Landschapsarchitectuur.

Tot het afleggen van Tentamen 4 wordt elk jaar in de regel vier keer per jaar de gelegenheid 
gegeven. 

Het tentamen is in principe openbaar. De beraadslagingen van de tentamencommissies zijn 
besloten.

6.6.2  Voorwaarden voor het afleggen van Tentamen 4
Tentamen 4 mag alleen worden afgelegd als de Tentamens 1, 2 en 3 zijn gehaald en alle studie-
onderdelen van het eerste, tweede en derde jaar, zowel voor wat betreft het interne curriculum 
als de beroepservaringscomponent zijn doorlopen en met goed gevolg zijn afgesloten.

In afwijking hiervan kan de examencommissie van de Academie van Bouwkunst op verzoek 
van de student, in uitzonderlijke gevallen en onder door haar te stellen voorwaarden, hem of 
haar schriftelijk toestemming verlenen tot het afleggen van het tentamen ook als nog niet alle 
onderdelen van het binnenschools curriculum en de beroepservaringscomponent met goed 
gevolg zijn afgesloten. 
Om gebruik te kunnen maken van deze uitzonderingsregel dient de student minimaal drie 
weken voor het tentamen hiervoor zelf een verzoek aan de examencommissie te richten.

Een 4e jaar student kan twee keer per jaar de beroepservaring laten beoordelen, tijdens de 
reguliere beoordelingsavonden in april en op verzoek in december.

De beoordeling van de beroepservaring van een 4e jaars student is een integrale beoordeling 
van de gedurende de studie verworven beroepservaring. Tijdens deze vierde en laatste 
beoordeling van de beroepservaring presenteert de student relevant werk van alle vier de jaren 
beroepservaring en toont daarmee aan de beroepskwalificaties zoals die omschreven zijn in het 
buitenschools curriculum te hebben verworven. 

Het Tentamen 4 volgt in principe op een positief advies van de afstudeercommissie ten aanzien 
van de compleetheid van het afstudeerwerk getoont op de vierde commissiebijeenkomst. De 
student heeft echter het recht dit tentamen op eigen gezag aan te vragen. Voor andersoortige 
uitzonderingen en de consequenties van het niet halen van het tentamen wordt verwezen naar 
de Onderwijs en Examenregeling van de Academie van Bouwkunst.
Voorwaarde voor het tentamen is dat er geen werknemer-werkgeverrelatie mag zijn met een van 
de commissieleden. Als na bekendmaking van de indeling blijkt dat dit wel het geval is dient het 
commissielid of de student zelf dit aan te geven aan het studiesecretariaat en zal er een ander 
indeling worden gemaakt.

6.6.3  Samenstelling en taak tentamencommissie
De examencommissie stelt een commissie van examinatoren samen: de tentamencommissie. 
De tentamencommissie bestaat uit de afstudeermentor en twee door de opleiding aan te wijzen 
‘toegevoegde leden’. De commissie wordt voorgezeten door één van deze ‘toegevoegde’ leden; 
de mentor is secretaris en verzorgt de eindrapportage. De tentamencommissie beoordeelt één 
student per zitting. 
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De twee overige leden van de afstudeercommissie worden ook voor het Tentamen 4 
uitgenodigd, maar hebben geen stemrecht met betrekking tot de eindbeoordeling.

Het is de taak van de tentamencommissie om aan de hand van de mondelinge presentatie 
van het afstudeerproject en de schriftelijke vastlegging ervan te beoordelen of de student 
aan de Eindtermen van de opleiding heeft voldaan en gereed is voor een volledig zelfstandige 
beroepsuitoefening.

De ‘toegevoegde’ leden van de commissie hebben tot taak te beoordelen of de student voldoet 
aan de Eindtermen van de opleiding.

6.6.4  Uitslag tentamen
Op de avond van het tentamen wordt de student door de commissie mondeling op de hoogte 
gesteld van de voorlopige uitslag. 

Voor de uitslag bestaan twee mogelijkheden:

1. Positief: de tentamencommissie is van mening dat de student aan de eindtermen van de 
opleiding heeft voldaan.

2. Negatief: de tentamencommissie is van mening dat de student niet aan de eindtermen van 
de opleiding heeft voldaan.

Als de tentamencommissie het project op inhoudelijke gronden negatief beoordeelt, kan de 
student bij de examencommissie een verzoek voor een hertentamen indienen. Voorwaarde 
is dat de beschikbare studietijd en de geldigheidsduur van de reeds behaalde tentamens, dit 
toelaat. Hiervoor geldt de regeling in de Onderwijs- en Examenregeling van de Academie van 
Bouwkunst.

Als de student meent dat tijdens het tentamen een vormfout is gemaakt waardoor de uitslag 
negatief is, kan deze bij de examencommissie een met redenen omkleed verzoek voor een 
herbeoordeling indienen. Hiervoor geldt de beroepsregeling zoals vastgelegd in de Onderwijs- 
en Examenregeling van de Academie van Bouwkunst.

Na akkoord op het tentamenformulier, het verslag van de afstudeermentor en het 
afstudeerverslag (boekje) van de student door de studieleiding wordt de voorlopige uitslag van 
het tentamen definitief door de examencommissie vastgesteld. 

De definitieve uitslag wordt per brief aan de student bevestigd. 

6.6.5  Vorm van het tentamen
Het Tentamen 4 bestaat uit een mondelinge toelichting op het tijdens het vierde jaar 
geproduceerde werk; ‘het afstudeerproject’. 

In een gesprek tussen student en tentamencommissie wordt geverifieerd of de student aan de 
Eindtermen van de opleiding voldoet. De onderwerpen en invalshoeken van het gesprek zijn 
aangegeven op het Beoordelingsformulier Tentamen 4 en het overzicht Eindtermen master 
Architectuur, respectievelijk Stedenbouw of Landschapsarchitectuur. 

Het Tentamen 4 vindt altijd in individuele vorm plaats. De tentamencommissie bestaat uit drie 
leden.

De definitieve indeling is pas op de dag van het tentamen bekend. De student dient voor 
aanvang van de zitting en het ophangen van het materiaal zelf te controleren in welke ruimte en 
bij welke commissie hij/zij verwacht wordt.

Het is gebruikelijk dat de student tevoren aan de ‘toegevoegde’ examinatoren informatie 
toezendt. Bij het tentamen ligt het studiedossier ter inzage. 
Het programma van de tentamenzitting heeft vier hoofdonderdelen: 
1. Het voorbereiden van de zitting c.q. het ophangen en opstellen van het werk.
2. De presentatie van de studieresultaten en beantwoording van vragen van de commissie (60 

minuten per student).
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3. Het beraad van de commissie waarin de commissie haar eindoordeel vastlegt door het 
invullen van de tentamenformulieren.

4. De terugkoppeling van het eindoordeel en een toelichting hierop aan de student. 

De student krijgt aan het eind van de zitting alleen een voorlopige mondelinge toelichting op de 
uitslag. De student krijgt tijdens de zitting nog geen kopie van de schriftelijke beoordeling. 
Na de tentamenzitting verzorgt de mentor, ten behoeve van behandeling in de studieleiding 
en definitieve vaststelling van de uitslag door de examencommissie, de eindrapportage. Deze 
rapportage bestaat uit:

• het afstudeerboek; 
• het ingevulde en ondertekende tentamenformulier;
• een persoonlijk verslag waarin de relevantie van het werk, de opvallende facetten ervan en 

het proces van het afstuderen wordt omschreven door de afstudeermentor.

Het afstudeerboekje dient tijdens het Tentamen 4 aanwezig te zijn en samen met het 
tentamenformulier op de avond van de tentamenzitting zelf bij het studiesecretariaat te worden 
ingeleverd. Voor het geschreven verslag heeft de mentor maximaal twee weken na het tentamen 
de tijd. Dit verslag wordt vervolgens via het secretariaat ter beschikking gesteld aan de leden 
van de studieleiding en de examencommissie. Vervolgens wordt de student op de hoogte 
gesteld van de definitieve uitslag.

De student wordt bij de mondelinge mededeling over de uitslag van het Tentamen 4 en de 
uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk van de uitslag van het tentamen nog niet op de hoogte 
gesteld van het advies van de tentamencommissie met betrekking tot de toekenning van het 
predicaat ‘cum laude’. De toekenning en bekendmaking hiervan vindt pas plaats bij de diploma-
uitreiking. 

6.6.6  Het afstudeerverslag 
De student levert tijdens het Tentamen 4 ook een verslag (in de vorm van zowel een 
digitaal als gedrukt boekje) van het afstuderen in bij zowel de tentamencommissie als 
het studiesecretariaat. Het verslag bestaat ten minste uit de onderbouwing van de 
onderwerpkeuze, de probleemstelling, de ontwerpopgave en een presentatie van het ontwerp. 
De studieleiding neemt alleen verslagen van het Tentamen 4 in behandeling in samenhang 
met dit boekje. Het boekje wordt opgenomen in het onderwijsarchief van de Academie. Voor 
voorbeelden van afstudeerboekjes kun je terecht in de bibliotheek of op de Academiepagina op 
ISSUU (https://issuu.com/bouwkunst)

6.6.7  Het predicaat ‘Cum Laude’ 
De tentamencommissie kan de examencommissie adviseren de student het predicaat ‘cum 
laude’ te verlenen als er sprake is van uitmuntendheid op alle onderdelen van het vakgebied, 
wanneer het afstudeerproject een bijzonder en grensverleggend karakter heeft, er sprake is 
van een uitzonderlijk afstudeerproject en wanneer sprake is van een uitzonderlijk niveau van 
reflectie van de student op het eigen afstudeerwerk en zijn/haar positie in het vakgebied.
Voor het toekennen van het predicaat ‘cum laude’ is een unaniem advies van de 
tentamencommissie noodzakelijk. Het advies moet op het Aanvraagformulier Cum Laude 
met argumenten refererend aan bovenstaande criteria worden onderbouwd. Op het 
beoordelingsformulier van Tentamen 4 moeten alle beoordelingscategorieën met goed of 
excellent beoordeeld zijn. 

De examencommissie beslist aan de hand van de stukken definitief of de student het predicaat 
toegekend krijgt. De student wordt na het Tentamen 4 of voorafgaand aan de publieke 
afstudeerpresentatie niet op de hoogte gesteld van het advies van de tentamencommissie en 
het definitieve besluit van de examencommissie. De toekenning van het predicaat ‘Cum Laude’ 
vindt plaats bij de diploma-uitreiking. Bij het studiesecretariaat is een formulier beschikbaar 
waarmee een student kan worden voorgedragen voor het predicaat ‘Cum Laude’. Deze aanvraag 
dient samen met het tentamenformulier te worden ingeleverd. 

6.6.8  Uitzonderingsclausule 
In niet in deze regeling omschreven gevallen beslist de examencommissie. 
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7  AFSTUDEREN 

7.1  Het afstudeerproject: inhoud
Het afstuderen is het afsluitende project dat in een aantal opzichten afwijkt van eerdere 
ontwerpprojecten tijdens de opleiding. Het afstuderen heeft het karakter van een meesterproef. 

Naast vakinhoudelijke groei maakt de student op de Academie ook een groei door 
in zelfstandigheid en individualiteit. In het afstudeerproject komt deze zelfstandige 
vakinhoudelijke beheersing tot uitdrukking. Wat betreft de onderwerpkeuze, 
opgaveformulering, werkwijze, samenstelling van de afstudeercommissie, bewaking van de 
planning en het budget en de consultatie van externe deskundigen heeft de student zelf de regie 
over het afstuderen. Alleen ten aanzien van de duur en de beoordeling van het afstuderen voert 
de Academie de regie. 

In het afstudeertraject zijn een aantal vaste, publieke commissie bijeenkomsten opgenomen om 
deze periode ook een collectieve component te geven van ontmoeting, uitwisseling, reflectie en 
voorbeeldwerking. 

7.1.1  Het onderwerp 
Met het afstudeerproject toont de student aan in staat te zijn om op basis van maatschappelijke, 
ruimtelijke, en vakinhoudelijke ontwikkelingen en persoonlijke fascinaties een onderwerp te 
bepalen en een probleemstelling te kunnen formuleren. De keuze van het onderwerp van het 
afstudeerproject is vrij. Het onderwerp dient echter de student wel in staat te stellen zich op 
meerdere vlakken te bewijzen. Het onderwerp moet daarom de mogelijkheid bieden een groter 
gebied, typologie of fenomeen te bestuderen en daarin aanknopingspunten te vinden voor de 
ruimtelijke uitwerking van deelgebieden en/of een concreet object. 
Een afstudeerproject moet binnen de kaders van een ontwerpopleiding en de eindtermen 
van de beroepspraktijk blijven. Het afstudeeronderwerp kent geen minimumeis aan schaal, 
omvang of programma. Ook een klein gebouw, gebied of plek kan onderwerp van afstuderen 
zijn als de studie van het fenomeen en/of de detaillering en/of het ontwerpproces voldoende 
diepgang bevat. Dit stelt echter extra hoge eisen aan argumentatie en beeldende kracht van het 
eindresultaat. 

7.1.2  Het afstudeerplan 
In het afstudeerplan worden op overtuigende wijze de keuze van het onderwerp, de 
probleemstelling en de ontwerpopgave voor het afstudeerproject onderbouwd. Het plan gaat in 
op de inhoudelijke relevantie van het afstudeeronderwerp en de persoonlijke overwegingen van 
de student. Verwacht wordt dat onderwerp, onderzoek en ontwerpopgave voldoende geplaatst 
zijn in zowel een (vak)theoretisch kader als in een bredere maatschappelijke context. Van de 
student wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van onderzoek en ontwerp naar hetzelfde 
onderwerp door anderen en dat hij/zij zijn werk daaraan kan meten. 

Het afstudeerplan is geen technisch document, maar is in zekere zin zelf een ontwerp. Het dient 
daarom authentieke bevlogenheid voor het gekozen onderwerp over te brengen en overtuigend 
te zijn in de gekozen aanpak. De de werkwijze en de eindproducten worden in het afstudeerplan 
helder omschreven. Wanneer het eindproduct deel van de zoektocht is, wordt in ieder geval de 
wijze waarop eindproducten bepaald gaan worden, helder omschreven. 
Het afstudeerplan bevat verwijzingen naar relevante referentieprojecten en kennisbronnen. 

7.1.3  Het afstudeerproject 
Op basis van de opgave (het afstudeerplan) wordt een ontwerp gemaakt waarin de beheersing 
van de vakdiscipline op overtuigende wijze wordt getoond. Essentieel is dat de student laat 
zien greep te hebben op de verschillende stappen in het ontwerpproces. De student moet in 
zijn ontwerp aantonen op effectieve wijze bepaalde onderzoeken, studies en uitwerkingen 
te hebben gedaan. Hij/zij moet overtuigen met de keuze voor bepaalde uitwerkingen en het 
gekozen detailleringsniveau alsmede de presentatiewijzen. De argumentatie is navolgbaar, 
coherent en overtuigend. Het uiteindelijk ontwerp dient van hoge esthetische kwaliteit te zijn. 
Het geschetste beeld vloeit op logische wijze voort uit de gestelde opgave en is authentiek. 
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7.1.4  Tentamen 4
Het Tentamen 4 vormt de afsluiting van het afstudeerproject. Bij het Tentamen 4 worden het 
onderzoek en het ontwerp gepresenteerd. De student geeft inzicht in alle doorlopen fasen en de 
kwaliteiten van het ontwerp. Zie voor een toelichting op het tentamen 4, paragraaf 6.6 van deze 
studiegids.

7.1.5  De publieke presentatie van het afstudeerproject en de diploma-uitreiking 
Voor uitreiking van het diploma toetst de examencommissie of de student alle tot de opleiding 
behorende studieonderdelen en tentamens heeft behaald en aan de praktijkeis heeft voldaan.

Als aan deze voorwaarde is voldaan bepaalt het studiesecretariaat in overleg met de student 
en de afstudeercommissie een datum (in de regel een vrijdagmiddag) voor een openbare 
presentatie van het afstudeerwerk. Dit is de finale publieke presentatie van het afstudeerproces. 

Op deze bijeenkomst licht de afstudeermentor aan de hand van haar eindrapportage het oordeel 
van de afstudeercommissie toe en vindt de diploma-uitreiking plaats. De presentatie is een 
verplicht onderdeel van het afstudeerproces en vindt plaats in het Academiegebouw. Het is niet 
mogelijk om de publieke presentatie en diploma-uitreiking op een externe locatie plaats te laten 
vinden. De student verzorgt de organisatie van deze presentatie. Afstemming over de datum 
vind plaats via het studiesecretariaat. 

7.2  Het afstudeerproject: Procedure
De maximale duur van het afstudeertraject bedraagt 42 weken. Het afstuderen wordt 
gehonoreerd met 30 European Credits (EC); dit komt overeen met 20 uur studie per week. De 
goedkeuring van het afstudeerplan door de studieleiding is de start van het afstuderen (zie de 
Afstudeerklok.) 
Afstudeerplannen worden tweemaal per jaar in een speciale vergadering van de studieleiding 
behandeld: 
1.  De tweede vrijdag in september 2016; Tentamen 4 vindt dan plaats in de derde week van juli 

2017 (1e shift). 
2.  De laatste vrijdag in maart 2017; Tentamen 4 vindt dan plaats in de laatste week van januari 

2018 (2e shift). Afstudeerplannen moeten minimaal acht werkdagen voor de geplande 
vergadering van de studieleiding bij het studiesecretariaat van de Academie ingeleverd zijn. 

7.2.1  De afstudeerclinic
De afstudeerclinic leidt tot een keuze voor het afstudeeronderwerp en een bijbehorend 
afstudeervoorstel waarbij de student antwoord kan geven op de vragen: waar, wat, voor wie en 
waarom. 
Op zijn laatst de week na het behalen van het Tentamen 3 begint de afstudeerclinic. Tijdens 
de afstudeerclinic overlegt de student aan de hand van het tentamenformulier en de O6 paper 
met het hoofd van de betreffende opleiding het afstudeervoornemen. De mogelijkheden van 
het afstuderen worden hier verkend en keuze voor de commissie en in het bijzonder de mentor 
worden besproken. De student krijgt inzicht in de lijst mentoren welke zijn voorgedragen door de 
Academie. De opzet voor het afstudeervoorstel wordt geschreven. De afstudeerclinic bestaat uit 
vier sessies. In de eerste en tweede sessie wordt besproken: 

• de inhoudelijke en professionele ambities van de student; 
• de keuze van mentor en de mogelijk andere afstudeercommissieleden; 
• de beschikbare studietijd;
• het verslag van Tentamen 3
• keuze voor onderwerp en locatie

Het derde overleg van de afstudeerclinic is met de gekozen mentor en het afdelingshoofd. In 
dit gesprek zal de keuze voor onderwerp, locatie en andere commissieleden verder besproken 
worden. 

Het laatste en afrondende gesprek is tussen student en mentor. De student stuurt op de 
datum dat het afstudeerplan bij de Academie ingeleverd moet worden (1ste shift eerste week 
september 2016 en 2de shift derde week februari) zijn afstudeerplan aan de mentor en het 
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afdelingshoofd. Dit is de formele overdracht van het afstudeerplan van de Academie naar de 
mentor.

7.2.2  De afstudeermentor 
De student kiest tijdens de afstudeerclinic in overleg met het hoofd van de opleiding een 
afstudeermentor. 
De afstudeermentor dient bekend te zijn met de eisen die de Academie van Bouwkunst aan het 
afstuderen stelt. Hij/zij moet eerder lid van een afstudeercommissie geweest zijn en door de 
examencommissie zijn goedgekeurd als examinator.

De afstudeermentor fungeert tijdens het afstudeertraject als coach en als vertrouwenspersoon 
van de student. 
De afstudeermentor: 

• begeleidt de nadere invulling van het afstudeerplan tijdens de afstudeerclinic; 
• begeleidt het definitief formuleren van de ontwerpopgave; 
• begeleidt het samenstellen van de afstudeercommissie; 
• is voorzitter van de afstudeercommissie en overlegt vanuit die functie, als dat nodig is, met 

de studieleiding, de examencommissie en/of de studieadviseur; 
• is tijdens de daarvoor aangewezen donderdagen in de jaarplanner beschikbaar voor de 

commissie bijeenkomsten;
• in verantwoordelijk voor het invullen van het verslag en het formulier bij de commissies
• bewaakt de voortgang in tijd van het afstudeerproject en rapporteert schriftelijk over de 

commissie bijeenkomsten aan de studieleiding middels het daarvoor beschikbare formulier; 
• is tijdens de Tentamen 4-zitting secretaris van de commissie van examinatoren en 

rapporteert over deze zitting schriftelijk aan de studieleiding en de examencommissie. 

Een ontwerper die betrokken is bij een soortgelijke opgave op een zelfde locatie kan in het 
algemeen geen afstudeermentor zijn. 
De studieleiding zal, na de behandeling en de publieke presentatie van de afstudeerplannen, per 
brief de goedkeuring van het plan en de keuze voor de afstudeermentor en commissieleden aan 
student en commissieleden bevestigen.

7.2.3  De afstudeercommissie 
De afstudeercommissie bestaat, inclusief de afstudeermentor, uit drie leden. De leden 
zijn actieve beoefenaars uit de eigen vakrichting, de samenstelling is afgestemd op de 
ontwerpopgave. Afhankelijk van het onderwerp kan, met redenen omkleed, één van de leden 
in een ander vakgebied werkzaam zijn. Voorwaarde daarbij is dat het betreffende commissielid 
affiniteit heeft met het ontwerpen. Tussen de student en de mentor of commissieleden mag geen 
werk- of persoonlijke relatie bestaan. 

De leden van de afstudeercommissie hebben een heldere rolverdeling. De afstudeermentor is 
de continue factor, bewaker van het algehele kwaliteitsniveau en de vertrouwenspersoon van 
de student met de taken zoals hierboven beschreven. De commissieleden hebben de rol om 
specifieke vaardigheden en/of kennis in het project in te brengen. 

De afstudeercommissie komt gedurende het afstudeerproject minimaal vier keer als commissie 
bijeen. Zie hiervoor de afstudeerklok. In overleg met de afstudeermentor kan de student 
individuele afspraken met commissieleden maken. 

De student is verantwoordelijk voor de voortgang. De bijeenkomsten met de afstudeercommissie 
vinden op de daarvoor afgesproken donderdag plaats in het Academiegebouw en zijn een 
verplicht onderdeel van het afstudeertraject. 

7.2.4  Honorarium voor de afstudeercommissie 
De afstudeermentor en de leden van de afstudeercommissie ontvangen een vast honorarium 
voor hun werk. Dit honorarium wordt uitgedrukt in college-eenheden (c.e.’s) en door de 
Academie schriftelijk bevestigd. Een college-eenheid staat gelijk aan 3,6 uur onderwijs.

De mentor ontvangt in het totaal 8 college-eenheden:
• voor de voorbereiding van het afstudeerplan;
• voor individuele begeleiding;
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• het bijwonen en verslag doen van vier commissiebijeenkomsten;
• het afnemen en verslag doen van Tentamen 4. 

De overige leden van de afstudeercommissie ontvangen 5 college-eenheden voor de 
commissiebijeenkomsten, de individuele begeleidingen en- desgewenst-het bijwonen van T4.
Op verzoek zijn 2 college-eenheden beschikbaar om een tweetal externe adviseurs in te 
schakelen. 
De toegevoegde examinatoren bij het Tentamen 4 worden apart gehonoreerd met 1 college-
eenheid per examinator. 
Betaling van het honorarium geschiedt na het Tentamen 4. Na het met goed gevolg afronden 
van het Tentamen 4 dient de student aan het studiesecretariaat aan te geven of de verdeling van 
de beschikbare college eenheden nog herzien moet worden. 

7.2.5  Goedkeuring van het afstudeerplan 
Het afstudeerplan dient door de studieleiding goedgekeurd te worden.

Het afstudeerplan kan goedgekeurd worden als in ieder geval voorzien is in een onderbouwing 
van de keuze van het onderwerp, een probleemstelling en een ontwerpopgave. Daarnaast is een 
te volgen werkmethodiek noodzakelijk. 

In het afstudeerplan doet de student een voorstel voor de 2 aanvullende commissieleden. De 
mentor is dan al bekend. Deze twee aanvullende commissieleden zijn benaderd en hebben 
positief gereageerd. 

Wanneer de commissieleden nog niet definitief hebben bevestigd of de commissie niet wordt 
goedgekeurd, doet de student in overleg met de mentor, binnen een week na de behandeling 
van het plan door de studieleiding een definitief voorstel voor de afstudeercommissie. Als het 
afstudeerplan of de samenstelling van de afstudeercommissie door de studieleiding afgekeurd 
wordt of als er reden is voor wijziging van het plan neemt het hoofd van de opleiding contact op 
met de student. De student kan dan binnen een week een aangepast afstudeerplan voor akkoord 
indienen.

7.2.6  Presentatie van het afstudeerplan
Een week na behandeling van het afstudeerplan in de studieleiding organiseert de 
studieleiding een eerste openbare bijeenkomst waar de studenten samen met hun mentor het 
afstudeeronderwerp, de probleemstelling en de uitwerking hiervan naar een concrete opgave 
(met locatie en programma) presenteren en verdedigen. Tijdens de openbare bijeenkomst 
stellen de studenten ook de definitieve afstudeercommissie voor. De studieleiding zal na deze 
presentatie de plannen inclusief commissies definitief goedkeuren. 

Als een plan niet goedgekeurd wordt kan de student zich aanmelden voor de volgende shift. 

De presentatie van het afstudeerplan en deelname aan het debat zijn een verplicht onderdeel 
van het afstudeerproject. Naast de mentor zijn ook de andere commissieleden welkom. Na de 
publieke presentatie van het afstudeerplan wordt dit middels het intranet openbaar gemaakt. 

7.3 Het afstudeerproject: 
 Commissiebijeenkomsten
7.3.1  De vier commissiebijeenkomsten

Tijdens het afstudeerjaar organiseert de Academie op vier vaste donderdagen de commissie 
bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten zijn alle commissieleden aanwezig. Deelname aan deze 
door de Academie geplande bijeenkomsten is een verplicht onderdeel van het afstudeerproject. 
De student presenteert tijdens deze commissiebijeenkomsten de voortgang in zijn werk aan 
zijn eigen afstudeercommissie. Tevens zijn deze avonden geschikt om ook bij medestudenten 
van die shift mee te kijken in het afstudeerproces en de voortgang daarvan. Voor mede- en/
of kandidaat afstudeerders van een andere lichting is het de kans om ‘in de keuken van een 
afstudeerproject’ te kijken. 
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7.3.2  De 1ste commissiebijeenkomst
Ongeveer een maand na de planpresentatie wordt in de eerste commissiebijeenkomst de 
afronding van de onderzoeks- en analysefase gepresenteerd. Tevens zal er dan een aanzet tot 
een concept zichtbaar moeten zijn. 

Mocht een student niet ver genoeg zijn krijgt hij twee weken de tijd om in te lopen en weer in de 
pas met de rest te lopen. De mentor zal dan bekijken of de inhaalslag al dan niet is gemaakt. 
De uitkomst van de 1ste commissie wordt vastgelegd in een kort feedback-formulier waarin 
aanwijzingen voor het vervolgtraject staan. 

7.3.3  De 2de commissiebijeenkomst
De 2de commissie kan gezien worden als start van het Voorlopig Ontwerp. 

Mocht een student niet ver genoeg zijn krijgt hij twee weken de tijd om in te lopen en weer in de 
pas met de rest te lopen. De mentor zal dan bekijken of de inhaalslag al dan niet is gemaakt. 
De uitkomst van de 2de commissie wordt vastgelegd in een kort feedback-formulier waarin 
aanwijzingen voor het vervolgtraject staan. 

Als blijkt dat de student de door de Academie gestelde planning niet meer kan halen, kan hij 
zijn plan en/of commissiesamenstelling aanscherpen/aanpassen en bij de eerst volgende shift 
in september of februari weer beginnen. Dit houdt niet per definitie in dat hij helemaal opnieuw 
begint. Overleg met het studiehoofd en de studieadviseur is daarbij altijd noodzakelijk.

7.3.4  De 3de commissiebijeenkomst
De 3de commissie vormt de start van het Definitief Ontwerp. 

Mocht een student niet ver genoeg zijn krijgt hij twee weken de tijd om in te lopen en weer in 
de pas met de rest te lopen. De mentor zal dan samen met het afdelingshoofd bekijken of de 
inhaalslag al dan niet is gemaakt. 
De uitkomst van de 3de commissie wordt vastgelegd in een kort feedback-formulier waarin 
aanwijzing voor het vervolgtraject staan. 

Als blijkt dat de student de door de Academie gestelde planning niet kan halen, kan hij zijn 
plan en/of commissiesamenstelling aanscherpen/aanpassen en bij de eerst volgende shift in 
september of februari weer beginnen. Dit houdt niet per definitie in dat hij helemaal opnieuw 
begint. Overleg met het studiehoofd en de studieadviseur is daarbij altijd noodzakelijk.

7.3.5  De 4de commissiebijeenkomst 
Tijdens de vierde commissiebijeenkomst beoordelen de drie leden van de afstudeercommissie 
gezamenlijk het afstudeerproject. Het concept definitief ontwerp moet dan gereed zijn zodat 
in het laatste deel van het afstuderen gefocust kan worden op het inzichtelijk en presentabel 
maken van het project. 
De uitkomst van de 4de commissie wordt vastgelegd in een feedback-formulier waarin 
aanwijzing voor het vervolgtraject staan. Tevens staan daarin aanbevelingen van de 
afstudeercommissie over de afronding van het afstudeerproject aan zowel de student als de 
studieleiding. 
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7.4 In geval van ziekte/verhinderd
De student en mentor zijn bij alle commissie bijeenkomsten aanwezig. Mocht de student ziek/
verhinderd zijn dan moet hij zich ruim op tijd afmelden bij het secretariaat en i.o.m. met zijn 
mentor een nieuwe datum aanvragen. Hij maakt hiervoor een afspraak met de studieadviseur. 
Uitgangspunt hierbij is dat de student de volgende geplande commissiebijeenkomst uit de 
afstudeerplanner weer op koers ligt en in de pas loopt met de rest. Hierdoor komt de einddatum 
niet in gevaar. 
Als de student de volgende geplande bijeenkomst niet in de pas loopt, meldt de student dat en 
komt er een afspraak met het hoofd van de opleiding en de studieadviseur. De student kan zich 
dan opgeven voor de eerste volgende shift. 
Mocht de mentor ziek/verhinderd zijn, dan kan bij alle bijeenkomsten behalve het Tentamen 4 
een ander commissielid zijn taak waarnemen. Dit gebeurt altijd in overleg met de academie.
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7.5 Afstudeerproject: Planning  
(de afstudeerklok)
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8  ONDERWIJSAGENDA 2016-2017
Het studiejaar is verdeeld in twee semesters. Een semester bestrijkt twee kwartalen van twee 
maal 8 weken. Een compleet studiejaar kent 42 weken. Alle projecten, oefeningen en colleges 
vallen binnen de semesters. De vormstudies hebben een afwijkende planning. Projecten en 
oefeningen kunnen één kwartaal (7 weken plus 1 week afronding) of een heel semester (15 
weken plus 1 week afronding) in beslag nemen. 
Collegereeksen bestrijken maximaal twee kwartalen. Het keuzeprogramma (workshops, 
excursies, enz.), wordt aangeboden in jaar 2 en 3. Tentamen 1, Tentamen 2 en Tentamen 
3 worden na afloop van het vierde kwartaal georganiseerd. Tentamen 4 nieuwe stijl, vindt 
viermaal per jaar plaats. 
Aan het begin van ieder nieuw kwartaal krijgen de studenten een kwartaalrooster met de 
projecten, oefeningen, vormstudies en colleges van het betreffende kwartaal. 

8.1 Lesschema
In het algemeen geldt het volgende lesschema: 

 1e jaar  2e jaar  3e jaar

Projecten  woensdag  maandag  dinsdag

Colleges  dinsdag  woensdag  woensdag

Oefeningen  vrijdagochtend  vrijdagochtend  donderdag en vrijdag

Vormstudie  vrijdagmiddag  vrijdagmiddag

Clinic  vrijdag

Aanvangstijd lessen
‘s Avonds 19:30 uur 
Vrijdags   09:30 uur / 13:30 uur
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8.2  Belangrijke data

Start studiejaar & inschrijven donderdag 1 september 2016

Startworkshop vrijdag 2 september 2016

Start onderwijs 1e kwartaal maandag 5 september 2016

O1 excursie (Amsterdam) 28 & 29 oktober 2016

Start onderwijs 2e kwartaal maandag 31 oktober 2016

Start onderwijs 3e kwartaal maandag 6 februari 2017

Start onderwijs 4e kwartaal maandag 3 april 2017

Winter School (1e, 2e en 3e jaars 
studenten)

16 t/m 27 januari 2017

Holland Tour
Tentamen 3
Tentamen 1
Tentamen 2
Extra tentamenweek

23, 24 en 25 juni 2017
26-30 juni 2017
3-7 juli 2017
10-14 juli 2014
17-21 juli

Eurotour 21-27 augustus 2017 (onder 
voorbehoud)

Midsummer Night Lecture & Feest 14 juli 2017

8.3  Vakanties en dagen waarop de 
Academie gesloten is

Kerstvakantie Zaterdag 24 december 2016 t/m 
zondag 8 januari 2017

Goede Vrijdag Vrijdag 14 april 2017

Tweede Paasdag Maandag 17 april 2017

Koningsdag Donderdag 27 april 2017

Bevrijdingsdag Vrijdag 5 mei 2017

Hemelvaart Bevrijdingsdag Donderdag 25 mei 2017

Academie gesloten Vrijdag 26 mei 2017

Tweede Pinksterdag Maandag 5 juni 2017

Personeelsuitje
Zomersluiting Academiegebouw

Vrijdag 23 juni 2017
Zaterdag 22 juli 2017 t/m zondag 6 
augustus 2017
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9  TOELATINGSEISEN

9.1  Toelatingseisen Academie van Bouwkunst 
Amsterdam
Om toegelaten te worden dient de student in bezit te zijn van een relevant bachelor- of 
masterdiploma. Voor alle disciplines geldt dat buitenlandse vooropleidingen aan de 
toelatingseisen kunnen worden getoetst door EP-Nuffic.

De masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur worden zowel 
in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Voertaal bij alle collegereeksen is Engels. De 
overige programmaonderdelen zullen tweetalig worden aangeboden. 
Studenten worden geacht het Engels te beheersen op havo/vwo -niveau, of op een gelijk 
niveau volgens TOEFL (Test of English as a Foreign Language) of IELTS (International English 
Language Testing System).
Een selectieprocedure maakt deel uit van de toelating. Belangrijk onderdeel van de toelating is 
het overleggen van een portfolio: een overzichtelijk geordende bundeling van het onderzoeks- en 
ontwerpwerk van de kandidaatstudent.

Selectie vindt plaats op basis van het aanmeldingsformulier, de portfolio, de motivatie en een 
vakkenoverzicht van de afstudeerrichting, indien nodig aangevuld met een gesprek.
Zij die niet voldoen aan de genoemde criteria maar door een combinatie van vooropleiding en 
langdurige relevante werkervaring menen daarvoor in aanmerking te komen, kunnen in een 
aantal gevallen worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek. De commissie voor 
dit onderzoek bestaat uit het hoofd van de opleiding en de studieadviseur. Kandidaten wordt 
verzocht in dit geval contact op te nemen met de studieadviseur voor een verkennend gesprek. 
Voorwaarde voor inschrijving aan de Academie van Bouwkunst is dat de student in de 
beroepspraktijk werkt of voornemens is te gaan werken, op een voor de opleiding relevante 
werkplek.

9.2  Toelatingseisen master Architectuur
Direct toelaatbaar tot de opleiding:

• Hogeschool: bachelor-opleiding bouwkunde met differentiatie architectuur, restauratie of 
transformatie en restauratie. Andere vooropleidingen vanuit de afdelingen bouwkunde of 
bouwtechniek worden beoordeeld op basis van een portfolio en een gesprek. 

• Technische Universiteit: bachelor-opleiding architectuur/bouwkunde.

Toelaatbaar na een positief examen Cursus Bouwtechniek*:
• Kunstacademie of Design Academy: afstudeerrichting architectonische vormgeving c.q. 

interieurarchitectuur met wis- en natuurkunde op Vwo/Havo-niveau.

Toelaatbaar mits twee jaar relevante werkervaring is opgedaan:
• Hogeschool: afstudeerrichting Bouwkunde met differentiatie Constructief ontwerp en 

Bouwfysisch ontwerp.

Toelaatbaar mits twee jaar relevante werkervaring is opgedaan, en eventueel een 
positief examen Cursus Bouwtechniek*:

• Hogeschool of TU; afstudeerrichting Industrieel ontwerp en Civiele techniek.

Toelaatbare buitenlandse vooropleidingen:
• Bachelor in Architecture of vergelijkbaar, plus beheersing van de Engelse taal. 

* Of je de Cursus Bouwtechniek moet volgen, wordt in een gesprek met het hoofd van de 
opleiding en/of de studieadviseur bepaald. Als je nadien in het eerste jaar instroomt moet je 
Tools 1+2 volgen in plaats van de vormstudies V1 tot en met V3. 
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9.3  Toelatingseisen master Stedenbouw
Direct toelaatbaar tot de opleiding:

• Hogeschool bachelor: afstudeerrichting Bouwkunde, Civiele techniek, Ruimtelijke 
ordening en Planning met differentiatie Architectuur, Urban Design, Stedenbouw, Stad- en 
Streekontwikkeling of planologie (of vergelijkbaar).

• TU Delft of Eindhoven bachelor: afstudeerrichting Stedenbouwkunde (of vergelijkbaar).
• TU Delft of Eindhoven master: afstudeerrichting Stedenbouwkunde (of vergelijkbaar).**
• TU Delft of Eindhoven master: afstudeerrichting Architectuur of landschapsarchitectuur (of 

vergelijkbaar). ** 
• Hogeschool Larenstein: Tuin- en landschapsinrichting; alle afstudeerrichtingen.
• Hogeschool Windesheim: post-hbo-opleiding Stedenbouwkundige techniek en ruimtelijke 

planning.

Toelaatbaar na een positief examen cursus Stedenbouw en 
Landschapsarchitectuur*:

• Universiteit: afstudeerrichting Ruimtelijke wetenschappen, Planologie en Sociale Geografie, 
Real Estate & Housing of Real Estate Management & Development (of vergelijkbaar).

• Bachelor Wageningen University: afstudeerrichting Planning en ontwerp.
• Hogeschool: afstudeerrichting Bouwkunde en Civiele techniek.
• Kunstacademie: afstudeerrichting Design in Urban Interior Architecture, Openbare ruimte, 

Micromilieu, Architectonische vormgeving, Interieurarchitectuur (of vergelijkbaar).

Toelaatbare buitenlandse vooropleidingen op basis van portfolio:
• Bachelor in ‘Urbanism’ of ‘Urban Design and Planning’ (of vergelijkbaar).
• Master of Architecture, Urbanism of Urban Design and Planning (of vergelijkbaar).**

* Of je de cursus moet afleggen, wordt in een gesprek met het hoofd van de opleiding en/
of de studieadviseur bepaald. Als je nadien in het eerste jaar instroomt moet je Tools 1+2 
Landschapsanalyse volgen in plaats van de vormstudies V1 tot en met V3. 

** Of het mogelijk is in het 2e jaar in te stromen wordt in een gesprek met het hoofd van de 
opleiding en/of de studieadviseur bepaald. 

9.4  Toelatingseisen master 
 Landschapsarchitectuur

Direct toelaatbaar tot de opleiding:
• Hogeschool Larenstein: Tuin- en landschapsinrichting; alle afstudeerrichtingen.
• Wageningen University: Landschap, planning en ontwerp; specialisaties 

Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning.
• Horteco (Vilvoorde, BE).
• Hogeschool Gent (Melle, BE): afstudeerrichting Landschaps- en tuinarchitectuur.
• Hogeschool voor de Kunsten Utrecht afdeling Spatial Design: Bachelor of design in Spatial 

Design.
• InHolland Delft, HAS Den Bosch, Hogeschool Larenstein/Van Hall: afstudeerrichting 

-Plattelandsvernieuwing, Land- en watermanagement en Bos- en natuurbeheer.
• Kunstacademie: afstudeerrichting Architectonische vormgeving, Interieurarchitectuur, 

Monumentale kunst of vergelijkbaar.

Toelaatbaar na een positief examen Cursus Stedenbouw en 
Landschapsarchitectuur*:

• TU Delft en Eindhoven: afstudeerrichting Bouwkunde Master of Architecture en Master of 
Urbanism: instroom in het tweede jaar.

• InHolland Delft, Hogescholen Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Deventer, NHTV: 
afstudeerrichting Ruimtelijke ordening en planning (of vergelijkbaar).

• Master of Arts (in bovengenoemde varianten): instroom in tweede jaar.
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Toelaatbare buitenlandse vooropleidingen op basis van portfolio:
• Bachelor in Landscape Architecture of vergelijkbaar en beheersing van de Engelse taal.
• Master of Architecture of Urbanism. **

* Of je de cursus moet afleggen, wordt in een gesprek met het hoofd van de opleiding en/
of de studieadviseur bepaald. Als je nadien in het eerste jaar instroomt moet je Tools 1+2 
Landschapsanalyse volgen in plaats van de vormstudies V1 tot en met V3. 

** Of het mogelijk is in het 2e jaar in te stromen wordt in een gesprek met het hoofd van de 
opleiding en/of de studieadviseur bepaald. 

9.5  Toelatingseisen EMiLA master
Voor studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam: het behalen van het eerste jaar 
van de masteropleiding Landschapsarchitectuur.
Voor overige studenten: ingeschreven aan een van de EMiLA-instellingen (ENSP Versailles, 
ESALA Edinburgh, ESAB Barcelona of LU Hannover) en voldoen aan de daar gestelde eisen. 
Verdere informatie, zie: www.emila.eu
 

9.6  Aanmelding en inschrijving
9.6.1  Aanmelding

Aanmelding en (her)inschrijving voor een van de masteropleidingen aan de Academie van 
Bouwkunst verloopt online. Om je aan te melden dien je de volgende twee stappen te doorlopen.

Aanmeldingprocedure:
Architectuur: http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/architectuur/toelating-en-
aanmelding/ 
Stedenbouw: http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/stedenbouw/toelating-en-
aanmelding/ 
Landschapsarchitectuur: http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/landschapsarchitectuur/
toelating-en-aanmelding/ 

9.6.2  Inschrijving
Voor alle disciplines geldt dat buitenlandse vooropleidingen aan de toelatingseisen kunnen 
worden getoetst door EP-Nuffic. 
Let op: Een student is pas dan ingeschreven en verzekerd van een studieplaats als hij/zij is 
toegelaten en als aan de volgende inschrijvingsvoorwaarden is voldaan: 

• alle aanmeldingsdocumenten zijn aangeleverd, inclusief: 
 - een legitimatie (kopie geldig paspoort / Europese identiteitskaart); 
 - voor niet EU/EER: bewijs van rechtmatig verblijf (kopie geldig verblijfsdocument); 
• aanbetaling collegegeld of examengeld is voldaan (of machtiging gespreide betaling); 
• woonadres in Nederland bekend is. 

Om het studiejaar 2017-2018 te kunnen volgen moet op uiterlijk 1 september 2017 aan de 
hierboven genoemde voorwaarden zijn voldaan. 

9.6.3  Herinschrijving 
De herinschrijvingsprocedure wordt geheel afgehandeld door het de Centrale 
Studentenadministratie (CSa). van de AHK. Alle studenten krijgen aan het eind van het 
studiejaar de formulieren voor herinschrijving thuisgestuurd. Deze moeten vóór 15 juni 2017 
ingevuld teruggestuurd worden naar de Centrale Studentenadministratie (CSa). 
Ook als er geen zekerheid bestaat of de studie het komende studiejaar zal worden vervolgd, dient 
deze datum in acht genomen te worden. Een inschrijving kan worden herroepen bij voorkeur per 
aangetekende brief vóór 1 september, gericht aan het de Centrale Studentenadministratie (CSa) 
van de AHK. Daarna zal collegegeld dat al betaald is, gerestitueerd worden. 
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9.6.4  Inschrijvingsduur/Geldigheid tentamens
De inschrijvingsduur is het aantal kalendermaanden dat iemand als student staat ingeschreven 
bij de Academie van Bouwkunst (dus niet als cursist). De geldigheid van behaalde resultaten 
van tentamens en subonderdelen is zes jaar. Zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling. 

9.6.5  Tussentijdse uitschrijving 
Op verzoek van een student die is ingeschreven aan een opleiding van de AHK wordt de 
inschrijving door het instellingsbestuur beëindigd met ingang van de volgende maand. In 
verband met de beperkte geldigheidsduur van tentamens wordt geadviseerd in voorkomende 
gevallen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de studieadviseur over termijnen en 
procedures. Algemeen wordt aangeraden de studie pas te onderbreken nadat een periode is 
afgesloten met een tentamen.  
Het verzoek om beëindiging van de inschrijving moet via Studielink (verzoek tot uitschrijving) 
worden gedaan. Een verzoek tot uitschrijving wordt alleen in behandeling genomen als 
naast het verzoek in Studielink ook de opleiding wordt geïnformeerd. De student vraagt een 
exit-formulier aan bij het studiesecretariaat en maakt een afspraak met de studieadviseur of 
studieleider.  

9.6.6  Collegegeld
Als je je als student (her)inschrijft aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ben je 
verplicht om collegegeld te betalen. De hoogte van het collegegeld hangt onder andere af van de 
inschrijfvorm, de opleiding waar je je voor inschrijft en je nationaliteit. Als AHK-student kun je 
het verschuldigde bedrag in één of tien gelijke termijnen via een automatische incasso af laten 
afschrijven.

Voor alle verdere informatie over collegegelden, tarieven en betaalwijzen wordt verwezen 
naar de website van de Amsterdamse hogeschool voor de Kunsten (http://www.ahk.nl/
voorzieningen/studentenzaken/geldzaken/collegegeld/).

9.6.7  Extra kosten
Geschatte extra kosten (wijzigingen voorbehouden): 

• Startworkshop op locatie 1 jaar: € 50,-
• Kennismakingsexcursie na 1e kwartaal: € 50,- (verplicht onderdeel van O1)
• Holland Tour 1e jaar: € 200 (verplicht onderdeel van eerstejaars colleges)
• Keuze-excursie 2e/3e jaar: kosten afhankelijk van bestemming
• Keuze buitenlands project: kosten afhankelijk van bestemming

9.6.8  Leermiddelen
Voor het jaar 2016-2017 is het bedrag dat eerste, tweede- en derdejaarsstudenten verschuldigd 
zijn aan leermiddelen € 35,-. De student kan zich inschrijven voor een toolkit die bij voldoende 
belangstelling besteld wordt door de Academie. De kosten hiervan zijn €50,-. 
De leermiddelenbijdrage wordt samen met het collegegeld aan het begin van het studiejaar 
gefactureerd aan de student.
Voor dit bedrag ontvangt de student:

• materialen;
• kopieën;
• readers

De kosten die samenhangen met de ontwikkeling van nieuwe en bestaande leermiddelen, zoals 
de jaarlijkse vernieuwing van de readers, worden uit het budget van de Academie betaald. Een 
aantal leermiddelen kan verkregen worden in de bibliotheek. Verder moeten studenten rekening 
houden met kosten voor: plaatmateriaal voor maquettes, vormstudies (tekenmaterialen; 
bezoek aan musea en andere locaties, toegangskosten en eventuele reiskosten); workshops 
(leermiddelen; materialen, lunches/diners en andere consumpties).
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10 SAMENWERKING EN PROJECTEN

10.1  Lectoraat en Artist in Residence
Aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is een aantal lectoraten en kenniskringen 
ingesteld. Deze hebben tot doel onderwijs en onderzoek aan de hogeschool verder te profes-
sionaliseren en verdiepen. De Academie heeft twee eigen lectoraten en neemt deel aan een 
Hogeschool-breed lectoraat. Daarnaast participeert de Academie van Bouwkunst Amsterdam 
met de vijf andere Academies van Bouwkunst in Nederland in het door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu ingestelde lectoraat ‘Lokale en Regionale Ontwerpopgaven’.
Lectoraten Academie van Bouwkunst:
• Lectoraat Landschapsarchitectuur - vacature
• Lectoraat Architectuur: Tabula Scripta (Floris Alkemade)
• Lectoraat Stedenbouw - vacature 

Lectoraten/kenniskringen Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten:
• Lectoraat Kunst- en cultuureducatie

Aan de Academie van Bouwkunst wordt in het licht van het lectoraat kunstpraktijk en artistieke 
ontwikkeling een Artist in Residence-programma aangeboden. Informatie over het actuele 
programma is te vinden op http://www.ahk.nl/lectoraten/kunstpraktijk/artist-in-residence/

10.2  LOBO 
Het Landelijk Overleg Bouwkunst Opleidingen (LOBO) is het sectoraal overleg van de HBO-raad 
voor de Academies van Bouwkunst. Via het LOBO voert de Academie regelmatig overleg met 
de academies in Rotterdam, Groningen, Arnhem, Tilburg en Maastricht over formele kwesties 
en nieuwe ontwikkelingen in het HBO in het algemeen en in het bouwkunstonderwijs in het 
bijzonder en neemt zo nodig een gezamenlijk standpunt in. Het LOBO overlegt desgevraagd of 
waar nodig met overheid, beroepsorganisatie of collega-instellingen.

10.3  The Dutch School of Landscape 
Architecture (DSL)
De Dutch School of Landscape Architecture (DSL) is een samenwerkingsverband tussen 
de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur en de opleidings- en 
onderzoeksinstituten voor tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland: Wageningen 
Universiteit, Hogeschool Van Hall Larenstein Velp, Academie van Bouwkunst 
Amsterdam, Technische Universiteit Delft en HAS Hogeschool Den Bosch.

10.4  Hogescholen
De Academie onderhoudt intensieve contacten met de bachelor-opleidingen in het HBO, 
o.a. via de opleidingshoofden, coördinatoren en ook studentambassadeurs. Jaarlijks worden 
verschillende workshops voor deze opleidingen georganiseerd om mogelijke instromers kennis 
te laten maken met de Academie en de gedoceerde ontwerpdisciplines..

10.5  Archiprix en Archiprix International
Met de andere Nederlandse opleidingen voor wetenschappelijk en hoger onderwijs op het 
gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur werkt de Academie samen 
in de stichting Archiprix. Doel van deze stichting is het bevorderen van de instroom van jonge 
ontwerpers in de beroepspraktijk, het bieden van een (inter-)nationaal podium aan de landelijke 
ontwerpopleidingen en het bevorderen van inhoud en kwaliteit van het ontwerponderwijs in 
Nederland. 
Jaarlijks reikt een onafhankelijke jury de zogenaamde Archiprix uit aan de meest belovende 
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afstudeerplannen. De Academie van Amsterdam mag jaarlijks vier plannen nomineren. Deze 
worden in open competitie geselecteerd door de studieleiding, bijgestaan door een visiting 
critic. 

In het ruim 35-jarig bestaan van de prijs hebben studenten van de Academie meer dan 40 
prijzen en eervolle vermeldingen verworven. De Academie is daarmee in dit aspect de meest 
succesvolle opleiding in Nederland. Sinds 2001 is vanuit dezelfde stichting met identieke 
doelstelling de tweejaarlijkse Archiprix International opgericht. De Academie zendt steeds 
een afstudeerplan in voor deelname hieraan. Deze inzending wordt door de studieleiding 
geselecteerd uit de nominaties voor de Archiprix. 

10.6  Architectuurcentrum Amsterdam 
De stichting Architectuurcentrum Amsterdam coördineert activiteiten van een groot aantal 
instellingen op het gebied van architectuur. ARCAM en de Academie van Bouwkunst 
werken met enige regelmaat samen onder andere op het gebied van lezingen de 1·Lecture, die 
tweewekelijks in de Academie van Bouwkunst gehouden worden op de donderdagavond vanaf 
20:00 uur.
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11 INTERNATIONALISERING
De Academie maakt deel uit van een selectief netwerk van vooral Europese opleidingen 
waarmee op kleine schaal geselecteerde studenten en docenten worden uitgewisseld. Actieve 
deelname aan de European Association for Architectural Education (EAAE) en de European 
Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), bezoeken aan collega-instellingen in 
het buitenland, en gerichte uitnodigingen voor deelname door studenten van buitenlandse 
opleidingen aan de Winter School, vormen de grondslag voor dit netwerk. 
Daarnaast is de Academie medeorganisator van en partner in Erasmus-zomerworkshops voor 
architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur op steeds wisselende locaties in Europa 
(Design in Urbanism en EMiLA).   

11.1  Crafting the Facade
De Academie participeert van 2015 tot 2017 in een Strategic Partnership Architecture met de 
titel ‘Crafting the Facade’ met:

• Mackintosh School of Architecture / Glasgow School of Art
• Universität Liechtenstein

11.2 Design in Urbanism
 
Binnen het partnership Design in Urbanism wordt onder de titel The Big Reset in 
Neighbourhood Design, jaarlijks samengewerkt met:

• LUCA School of Arts, Faculty of Architecture, Brussels
• Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Arts
• Bauhaus Universität, Faculty of Architecture and Urban Studies, Weimar
• Istanbul Kültür Üniversitesi, Department of Architecture 
• Universidade do Porto, Faculdade de Arquitectura 
• Ecole Nationale Superieure d’Architecture et de Paysage, Bordeaux
• Riga Technical University, Faculty of Architecture and Urban Planning

11.3 EMiLA
Binnen EMiLA wordt samengewerkt met:

• Amsterdam University of the Arts (AUA)/ Amsterdam Academy of Architecture (AAA)
• Universitat Polytècnica de Catalunya (UPC)/ Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 

(ETSAB)/ Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB)
• The University of Edinburgh/Edinburgh College of Art (ECA)/ The Edinburgh School of 

Architecture and Landscape Architecture (ESALA)
• Leibniz Universität Hannover (LUH)/ Fakultät für Architektur und Landschaft
• Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles/ Marseille (ENSP)

11.4  Erasmusprogramma
Momenteel zijn binnen het Erasmus+ programma uitwisselingsovereenkomsten gesloten met 
elf buitenlandse opleidingen: 

• Royal Danish Academy of Fine Arts Copenhagen
• University of Copenhagen
• Leibniz Universität Hannover
• Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
• Ecole Nationale Supérieure du Paysage, Versailles
• Ecole Nationale Superiéure de la Nature et du Paysage, Blois
• Edinburgh College of Art
• Istanbul Kültür Üniversitesi
• Universität Liechtenstein
• Vilnius Gediminas Technical University
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Uitwisseling met andere opleidingen is mogelijk als deze zijn aangesloten bij het Erasmus+ 
programma. 

11.5 Studiereisfonds
Aan de Academie is gelieerd de zelfstandige stichting Snellebrand Studiereisfonds. De 
stichting beheert twee fondsen voor studiereizen, het kapitaalfonds en het werkfonds. In het 
kapitaalfonds zit het kapitaal dat in het verleden door studenten van de Academie op vrijwillige 
basis is gespaard, het basiskapitaal. Het rendement komt na aftrek van kosten ten goede aan het 
Snellebrand Werkfonds. Uit het werkfonds worden reissubsidies verstrekt. 

De regeling voor deze reissubsidies is als volgt: 
• Bij de start van het studiejaar worden in augustus aan alle nieuw ingeschreven eerstejaars 

studenten rechten op het Studiereisfonds toegekend.
• Het bedrag hangt af van het gerealiseerde rendement.
• Op dit moment bedraagt het recht € 180 per student.
• De eerste € 45 moet worden besteed aan de eerstejaars excursie Holland Tour.
• Van de overige € 135 aan trekkingsrechten kan door de student naar eigen inzicht gedurende 

zijn/haar resterende studieperiode ten behoeve van een excursie/studiereis gebruik worden 
gemaakt. 

Formulieren voor de aanvraag zijn te downloaden via MyAHK (tabblad AvB.net). Volledig 
ingevulde aanvragen voor individuele of groepsreizen (per groep) kunnen schriftelijk of per mail 
bij faculteitsmanager Joseefke Brabander worden ingediend. 
Voor groepsaanvragen worden toegekende subsidies op één rekeningnummer van een van de 
deelnemers uitgekeerd. 

11.6  Studeren in het buitenland

Een korte periode studeren of stage lopen in het buitenland is tegenwoordig niet meer weg te 
denken uit je studietijd. Een buitenlands verblijf verrijkt niet alleen je opleiding, maar het is 
ook een uitdaging om een periode in een totaal andere omgeving te studeren. Een studie in 
het buitenland helpt je om je doelen scherper te formuleren; daarnaast wordt een buitenlandse 
studie vaak gewaardeerd op je curriculum vitae. Jaarlijks vertrekken ruim honderd studenten 
van de AHK naar het buitenland om hun horizon te verbreden.

Er zijn diverse mogelijkheden om studie- en stagebeurzen aan te vragen naar het buitenland. De 
hoogte van de beurstoelagen kan behoorlijk verschillen; echt kostendekkende toelagen zijn er 
niet. 

Als AHK-student kun je deelnemen in het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie, het 
zogenaamde Erasmusprogramma. De AHK heeft met diverse buitenlandse instellingen een 
bilaterale overeenkomst voor de uitwisseling van studenten en docenten. Uiteraard kun je ook 
zelf op zoek gaan naar instellingen in het buitenland om een periode te studeren of stage te 
lopen. Je moet dan wel zelf alles regelen: van het contact leggen met de buitenlandse instelling 
tot het regelen van fondsen voor de studieperiode.

11.7  Internationaliseringsfonds AHK 
 
Voor studie- en stageperiodes die buiten de criteria van het Erasmusprogramma vallen, kunnen 
studenten een beroep doen op het AHK Internationaliseringsfonds. Zie: http://www.ahk.nl/
voorzieningen/studentenzaken/naar-het-buitenland/ahk-fonds-internationalisering/
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een eigen beurzenprogramma voor 
studenten die tijdens hun studie een korte periode willen studeren of stage lopen in het 
buitenland: het Internationaliseringsfonds. Jaarlijks zijn er twee periodes waarin AHK-
studenten een gemotiveerde aanvraag kunnen indienen. De deadlines vallen rond 15 november 
en 15 mei. De aanvragen worden beoordeeld door de Beoordelingscommissie, bestaande uit 
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leden uit het platform Internationalisering van de AHK. Er zijn twee soorten aanvragen; bij beide 
soorten is de erkenning door de opleiding door toekenning van studiepunten vereist.

11.8  Doorstuderen na je afstuderen
Ook na je afstuderen is het mogelijk om een beroep te doen op een beurs voor een vervolgstudie. 
Gemotiveerde en talentvolle studenten die na hun opleiding in Nederland een vervolgstudie 
in het buitenland willen volgen, kunnen een aanvraag doen bij een aantal instellingen om in 
aanmerking te komen voor een beurs. Deze beurzen moet je vaak al tijdens je afstudeerjaar 
regelen. Advies: oriënteer op tijd en lees de voorwaarden van elk fonds goed. 

11.9 Meer informatie internationalisering
Elke faculteit heeft een contactpersoon Internationalisering, voor de Academie van Bouwkunst 
is dit Jolijn Valk. Bij haar kun je terecht met al je vragen over studeren in het buitenland. Voor alle 
informatie, zie: https://www.myahk.nl/web/studentenzaken/voorzieningen/studentenzaken/
naar-het-buitenland
Kijk voor praktische tips en informatie ook op BeroepKunstenaar.nl, de AHK-website over alle 
zakelijke aspecten van het kunstenaarschap. Kies je discipline en kijk bij ‘Studie & stage’ en 
vervolgens ‘Naar het buitenland’.
Raadpleeg de website Beursopener.nl voor informatie over andere beurzen en fondsen. De Nuffic 
heeft voor studenten de handige website wilweg.nl, waar allerlei informatie over studeren en 
stage in het buitenland te vinden is.
.
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12  DOCENTEN 2016-2017
Docenten worden per kwartaal aangesteld. 

Projecten
Ad Bogerman
Maud Aarts
Wouter van Alebeek
Floris Alkemade
Ruwan Aluvihare
Jeroen Baijens
Jo Barnett
Marieke Berkers
Florian Boer
Riette Bosch
Marco Broekman
Tess Broekmans
Marijke Bruinsma
Bart Bulter
Henk Bultstra
Gianni Cito
Jana Crepon
Dingeman Deijs
Nikol Dietz
Caro van Dijk
Paul van Dijk
Rob Doomen
Lars van Es
Udo Garritzman
Paul Gerretsen
Roel van Gerwen
Jeroen Geurst
Uri Gilad
Peer Glandorff
Micha de Haas
Burton Hamfelt
Henk Hartzema
Rene Heijne
Petra van Hennik
Jason Hilgefort
Marie Laure Hoedemakers
Sander Hofman
Ard Hoksbergen
Martin Hopman
Lada Hrsak
Danielle Huls
Pieter Jannink
Marit Janse
Bastiaan Jongerius
Huub Juurlink
Sylvia Karres
Laurens Jan ten Kate
Bart Kellerhuis
Hanneke Kijne
Jan-Richard Kikkert
Moriko Kira
Ira Koers
Barend Koolhaas
Judith Korpershoek
Wouter Kroeze
Sander Lap
Mathias Lehner
Marcel van der Lubbe
Erwin de Maar
Jan Maas

Hiroki Matsura
Jeroen van Mechelen
Roeland Meek
Donna van Milligen Bielke
Miranda Reitsma
Anne Nieuwenhuys
Marc Nolden
Chris Nooteboom
Mascha Onderwater
Pelle Poiesz
Katinka Pricken
Arnold Robbemont
Marlies Rohmer
Elsbeth Ronner
Gertjan Rozemeier
Patrick Ruijzenaars
Florian Schragez
Coen Smit
Machiel Spaan
Tara Steenvoorden
Ingeborg Thoral
Marieke Timmermans
Vivianne Tolen
Paddy Tomesen
Harm Veenenbosch
Peter Veenstra
Jannie Vinke
Philomene van der Vliet
Anouk Vogel
Wim Voogt
Paul de Vroom
Dick van Wageningen
John Westrik
Erik Wiersema
Jan Peter Wingender
Gert Jan Wisse
Yuka Yoshida
Herman Zeinstra
Franz Ziegler
Herman Zonderland

Oefeningen
Alkemade Floris
Michael van Bergen 
Marieke Berkers
Robert Bijl 
Fred Booij 
Marjolijn Boterenbrood 
Jaap Brouwer 
Bart Bulter 
Karin Christof 
Oene Dijk 
Vibeke Gieskes 
Uri Gilad 
Helga van der Haagen 
Kirsten Hannema 
Michel Heesen 
Jochem Heijmans 
Mark Hendriks 
Boris Hocks 
Geurt Holdijk 

Martin Hopman 
Jurjen van der Horst 
David Kloet 
Daniel Leenders 
Ellen Monchen  
Merten Nefs 
Billy Nolan  
Arjan Oosterman  
Jarrik Ouburg  
Claire Oude Aarninkhof  
Jonas Papenborg   
Warwaha Parvinder 
Hiltrud Potz  
Chris Scheen  
Floris Schoonderbeek  
Hannah Schubert  
Frans Soeterbroek  
Alexandra Tisma   
Marcel Tousset  
Baukje Trenning  
Edwin van Uum  
Thijs Verburg   
Evert Verhagen  
Philomene van der Vliet 
Paul Vlok  
Joost Vos  
Gerwin de Vries  
Ward Massa
Iris Wijn  
Jan Peter Wingender  
Han Wiskerke  

Vormstudies
Bas van Beek  
Georg Bohle  
Frank Bruggeman  
Anne Dessing  
Valentijn Goethals  
Woes van Haaften  
Arne Hendriks  
Marieke van den Heuvel  
Ernst van der Hoeven  
Jop Japenga 
Daniel Vom Keller   
Maarten Kolk   
Aliki van der Kruijs  
Marieke Kums  
Guus Kusters  
Jules van den Langenberg  
Gabriel Lester  
Claudia Linders  
Tomas Lootens  
Noël Loozen  
Philip Lüschen  
Arnout Meijer  
Sophie Mensen  
Mario Minale  
Leonard van Munster  
Michou Nanon de Bruijn  
Pim Palsgraaf  
Oskar Peet   
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Daniel Rovers 
Roel van Tour  
Martijn Troost
Bruno Vermeersch  
Robin Vermeersch  
Sander Wassink  
 
Tools
Jeroen van den Bovenkamp
Jos Rijs
Jean Marc Saurer
Koosjan van der Velden
 
Colleges
Marieke Berkers   
Martin Aarts  
Jaap Evert Abrahamse  
Sandra Assen 
Els Bakker  
Pieter Banneberg  
Stefan Bendiks   
Joyce van den Berg 
Wim van den Bergh  
Marieke Berkers   
Florian Boer  
Alfredo Brillembourg   
Marco Broekman 
Luis Callejas  
Bruno Doedens  
Noël van Dooren 
Fred Feddes  
Eric Frijters  
Marco Gazzelo   
Roel van Gerwen  
Eva Gladek  
Peter Groenendeaal  
Jord den Hollander  
Harma Horlings 
Pieter Jannink  
Anet Kempenaar   
Richard Kennedy  
Jan-Richard Kikkert   
Arjan Klok 
Indira van ‘t Klooster  
Richard Koek  
John Kormeling  
Jos de Krieger  
Marieke Kums  
Claire Laeremans  
Willemijn Lofvers  
Eric Luiten 
Julie Marin  
Donna van Milligen Bielke
Merten Nefs  
Jarrik Ouburg  
Aart Oxenaar  
Liesbeth van der Pol   
Paul van der Ree  
Max Risselada 
Chris Scheen  
Marijn Schenk  
Lola Sheppard  
Machiel Spaan  
Marco van Steekelenburg  
Marinke Steenhuis  

Andy Steketee 
Maike van Stiphout  
Bert Taken 
Marco Vermeulen  
Philomene van der Vliet 
Anouk Vogel  
Geert de Vries  
Klaas Jan Wardenaar  
Jouke van der Werf  
Daan Zandbelt 
Herman Zeinstra 
Floor Ziegler  
 
1∙Lectures 
Wiel Arets   
Tom Avermaete 
Petra Brouwer  
Lionel Devlieger   
Noël van Dooren  
Jan van Grunsven  
Tjeerd Haccou  
Hans van der Heijden  
Arjen Hoogeveen  
Falk Jaeger  
Liesbeth Jansen  
Brian Kabbes  
Kamiel Klaasse  
Anne Lacaton  
Hans van der Made   
Auguste van Oppen  
Césare Peeren  
Marlies Rohmer  
Machiel Spaan  
Martijn Ubink  
Rudy Uytenhaak  
Jean Phillipe Vassal  
Jan Peter Wingender  
Herman Zeinstra  
Metin van Zijl  
 
Startworkshop
Hester Annema  
Frank van den Broeck  
Sanne Bruggink  
Chris Corstens  
Bruno Doedens  
Elisabeth Floris  
Hans van der Pas  
Marc Volger  
 
Winterschool
Floris Alkemade  
Abdessamed Azarfane 
Pieter Bannenberg  
Tom Bergevoet 
Marieke Berkers 
Maurice Bogaert 
Steven Broekhof  
Felix Claus  
Anne Dessing  
Bruno Doedens  
Willem van Es  
Fred Feddes 
Zef Hemel  
Michiel van Iersel  

Ronald Janssen  
Afaina de Jong  
Hein van Lieshout  
Jeroen Lok  
Arna Mackic  
Pool Marthijn 
Tracy Metz
Donna van Milligen Bielke  
Mark Minkjan  
Aart Oxenaar  
Milad Pallesh 
Ricky Rijkenberg 
Tara Steenvoorden 
Maarten van Tuijl 
Jouke van de Werf 
Ivar van der Zwan 
 
Zomerworkshops
Fred Booij
Arjan Klok
Mirjam Koevoet
Jarrik Ouburg
Maike van Stiphout
 
Workshops voor 
bachelorstudenten A
Donna van Milligen Bielke
Anne Dessing
Bart van der Salm
 
Workshops voor 
Bachelorstudenten  
S en L
Marijke Bruinsma
Philomene van der Vliet
Iris Wijn
 
Ontwikkeling minoren 
A
Paulien Bremmer  
Holger Gladys  
Jaap Gräber  
Angelique Haver  
Wouter Kroeze 
Donna van Milligen Bielke  
Jeroen Musch  
Jaap Ouwerkerk  
Paul Ouwerkerk  
Saša Radenovic 
Jos Rijs 
Jan Rothuizen  
Bart van der Salm  
Sjoerd Soeters  
Frans Sturkenboom  
Gus Tielens  
Baukje Trenning  
Paul Vlok  
Jaco Woltjer  
Metin van Zijl  
 
Ontwikkeling 
minoren S en L 
Hester Aardse  
Ziega van Berk 
Anneke Blokker 
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Djacco van den Bosch  
Jaap Brouwer 
Sanne Bruggink  
Simen Brunia  
Lieneke van Campen  
Mathieu Derckx  
Oene Dijk  
Bruno Doedens  
Gloria Font  
Hylke Goudswaard  
Nick Hazendonk  
Bieke van Hees  
Imke van Hellemondt  
Saskia Hoogstraten  
Harma Horlings  
Sanne Horn  
Foke de Jong  
Arjan Karssen  
Arjan Klok  
Hein van Lieshout  
Cynthia Markhoff  
Reinier Nijland  
Simona Serafino  
Luc Sour 
Maike van Stiphout  
Frans Sturkenboom  
Jessica Tjon Atsoi  
Gianluca Tramutola  
Joof Tummers  
Philomene van der Vliet  
Iris Wijn
 
Keuzevak 
Zelfmanagement
Margreet Pruijt
 
Keuzevak Leren 
presenteren
Marjolein Roeleveld

Excursies Holland Tour
Marieke Berkers
Oene Dijk

Beoordeling 
beroepservaring
Mariette Adriaansen 
Jeroen Atteveld
Natascha van den Ban  
Rene Berbee
Florian Boer
Ad Bogerman 
Frans Boots
Riette Bosch
Tess Broekmans 
Marijke Bruinsma
Bart Bulter 
Jana Crepon
Dingeman Deijs
Anne Dessing
Rik van Dolderen  
Egbert Duijn 
Leon Emmen
Fredriks Martin 
Roel van Gerwen

Dick de Gunst
Hans Hammink
Harma Horlings
Lada Hrsak
Marit Janse
Laurens Jan ten Kate 
Hanneke Kijne
Jurrian Knijtijzer  
Eric van der Kooij 
Judith Korpershoek
Berend van der Lans
Daniel Leenders  
Jan Maurits van Linge
Marcel Lok 
Marcel van der Lubbe
Ellen Marcusse
Jeroen van Mechelen
Thijs Meijer 
Menno Moerman 
Rowin Petersma 
Michel van der Prijt 
Juul Reusen 
Marco Romano 
Arjan van Ruijven
Florian Schrage
Tara Steenvoorden
Frank Stroeken
Marieke Timmermans  
Jessica Tjon Atsoi 
Cees van der Veeken
Rob van der Velden  
Dirk Verhagen  
Bas van Vlaanderen
Philomene van der Vliet  
Martine van Vliet  
Martijn de Wit
Jaco Woltjer 
 
Toegevoegde leden
Floor Arons  
Joyce van den Berg  
Kirsten van den Berg  
Bart Bulter  
Marc a Campo  
Gianni Cito  
Jana Crepon  
Rick van Dolderen  
Eric Frijters  
Roel van Gerwen  
Pepijn Godefroy  
Karen de Groot  
Albert Herder  
Rob Hootsman  
Lada Hrsak  
Floris Hund  
Pieter Jannink  
Harro de Jong   
Bastiaan Jongerius  
Laurens Jan ten Kate  
Herman Kerkdijk  
Jan-Richard Kikkert  
Ira Koers 
Mirjam Koevoet  
Judith Korpershoek  
Furkan Kose  

Miguel Loos  
Marcel van der Lubbe 
Silvia Lupini  
Hans van der Made   
Jeroen van Mechelen  
Lodewijk van 
Nieuwenhuijze  
Wim Nijenhuis 
Marc Reniers  
Florian Schrage  
Machiel Spaan  
Gus Tielens 
Hank van Tilborg  
Cees van der Veeken  
Saline Verhoeven  
Paul de Vroom  
John Westrik 
Jan Peter Wingender  
Martijn de Wit 
Roel Wolters  
 
Afstudeerbegeleiding
Jeroen Atteveld  
Joyce van den Berg  
Riette Bosch  
Marco Broekman  
Bart Bulter  
Jana Crepon 
Donald van Dansik  
Bruno Doedens  
Tom Frantzen 
Eric Frijters  
Roel van Gerwen  
Jeroen Geurst  
Rene Heine  
Albert Herder  
Maurits de Hoog  
Rob Hootsman 
Lada Hrsak  
Laurens Jan ten Kate  
Herman Kerkdijk  
Jan-Richard Kikkert  
Martin Knuijt  
Ira Koers 
Wouter Kroeze  
Marcel van der Lubbe  
Frank Maas  
Hans van der Made  
Dennis Moet  
Harald Mooij  
Wim Nijenhuis 
Ruud van Paridon  
Daan Petri  
Liesbeth van der Pol  
Jeroen Ruitenbeek 
Jeroen Schilt  
Florian Schrage  
Machiel Spaan  
Gus Tielens 
Jan Peter Wingender  
Martine de Wit  
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13  VOORZIENINGEN

13.1 Voorzieningen voor student en docent
13.1.1 Studenten met een handicap of een functiebeperking

De Academie van Bouwkunst wil zich inspannen om studenten met een handicap of een 
functiebeperking dezelfde kans op een succesvolle studie te bieden als studenten zonder 
beperking.

Is er bij jou sprake van een functiebeperking die ook een belemmering vormt bij je studie (je kunt 
bijvoorbeeld denken aan dyslectie, ADHD, enz.), meld dit dan bij de studieadviseur. Dan kan 
samen worden bekeken in hoeverre dit je studie aan de Academie van Bouwkunst eventueel 
zou kunnen beïnvloeden. Hiervoor is het echter wel nodig dat je in bezit bent van een recente 
medische verklaring van een arts of psycholoog. 

De landelijke organisatie Handicap & Studie maakt zich hard voor studenten met een handicap 
in het hoger onderwijs. Zij hebben jarenlang expertise opgebouwd en een informatieve website 
met adviezen en interessante links. Zie hiervoor: www.handicap-studie.nl

De AHK zelf heeft ook een medewerker in dienst die aangesteld is voor deze problematiek: 
Coördinator Studie + handicap Trude Cone. Met haar kun je ook altijd contact opnemen (trude.
cone@ahk.nl; 020-527773)

13.1.2 Brochure Weten
De brochure Weten bevat informatie over allerhande regelgeving: regels voor inschrijven 
en uitschrijven, collegegeld en restitutie daarvan, studiefinanciering enzovoort. De meeste 
regels en procedures zijn gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek (WHW) en de Wet op de Studiefinanciering (WSF 2000). Deze brochure dient als 
leidraad en bevat informatie over de belangrijkste regelingen waarmee je tijdens je studie in 
aanraking kunt komen. De brochure is verkrijgbaar bij het studiesecretariaat van de Academie 
en bij de studieadviseur 

13.1.3 AHK-account en E-mail
Wanneer je bij de AHK komt studeren worden de gegevens voor het activeren van je AHK-
account verstuurd naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij Studielink. Deze e-mail 
ontvang je twee weken voor aanvang van het studiejaar, waarschijnlijk half augustus. Indien 
je jouw AHK-account niet activeert via deze e-mail, zal het account niet werken. Voor vragen 
over je AHK-account of voor het melden van problemen, mail naar helpdesk@ahk.nl, of bel 020-
5277752.
Alle communicatie vanuit de AHK en de Academie loopt via je AHK-account. Zorg er dus voor 
dat je account is geactiveerd voordat de studie begint.

13.1.4  AV-apparatuur en ander presentatiemateriaal
In vrijwel alle lokalen is audio-visuele apparatuur aanwezig. De huismeester kan zo nodig 
toelichting geven op de bediening van de apparatuur.

13.1.5  Computerfaciliteiten
In het Academiegebouw is Wi-Fi voor studenten beschikbaar. Daarnaast zijn in de bibliotheek 
en in de kantine een beperkt aantal vaste computerwerkplekken ingericht. 
Voor onderwijsdoelen kunnen via de huismeester laptops geleend worden.

13.1.6  MyAHK
MyAHK (www.myahk.nl) is het primaire communicatiemiddel waarmee studenten op de 
hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen op de Academie en de AHK. 

13.1.7 Studenteninformatiesysteem Alluris
Via MyAHK is het studentenvolgsysteem Alluris beschikbaar. Hier kunnen studenten hun 
studievoortgang en resultaten bekijken.  
De beoordelingsformulieren zijn aan het eind van elk kwartaal in te zien in Alluris. 

13 VOORZIENINGEN
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13.1.8  AHK-kaart
De AHK-kaart wordt gebruikt als toegangspas voor het gebouw, als lenerspas in de bibliotheek, 
als betaalpas voor printen en kopiëren en voor de koffie- en frisdankautomaat.

13.1.9  Kopiëren en printen
De kopieermachines bevinden zich in de reproruimte op de begane grond en in de bibliotheek. 
Betalen van kopieën verloopt via de AHK-kaart. 

13.1.10  Postvakjes
In de hal op de begane grond zijn voor alle studenten postvakjes beschikbaar.

13.1.11  Maquettewerkplaats
De maquettewerkplaats is uitgerust met basale apparatuur en is in eerste instantie ingericht 
voor studenten die aan de slag willen en daar thuis niet de ruimte of de apparatuur voor hebben. 
Het is dus naast leslokaal vooral ook een werkplaats voor de individuele student.  
 
Daarnaast is de Omloop beschikbaar voor Vormstudies. Ook kunnen studenten hier werken aan 
individuele projecten. 
Studenten kunnen pas gebruik maken van de faciliteiten van de werkplaats nadat zij een 
instructie hebben gevolgd. Deze instructie wordt ingeroosterd in het onderwijsprogramma. 
Bepaalde apparaten kunnen alleen worden gebruikt onder begeleiding van coördinator van de 
werkplaats. Let dus op de officiële openingstijden. Dit geldt ook voor het werken met gips.

Openingstijden van de werkplaats:
• Maandag: 20.00 – 22.30 uur
• Dinsdag: 20.00 – 22.30 uur
• Vrijdag: 10.00 – 17.30 uur

 
13.1.12  Bibliotheek

De bibliotheek heeft een gespecialiseerde collectie van meer dan 12.000 titels op het gebied van 
architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Richtlijn bij de collectievorming zijn de 
ontwikkelingen en actualiteiten in het vakgebied en in het onderwijs.
Het materiaal bestaat uit boeken, kaarten, tijdschriften en multimedia. Voor studenten en 
docenten is er toegang tot digitaal kaartmateriaal van Nederland en Amsterdam. 

Gebruik van de bibliotheek is openbaar. Uitleen uitsluitend op vertoon van een collegekaart 
(studenten) of legitimatie (docenten). Er worden maximaal tien boeken per keer uitgeleend. 
De uitleenperiode is vier weken. Verlengen en reserveren is mogelijk, zowel telefonisch als via 
e-mail: bouwkunst-bibliotheek@ahk.nl.

Niet uitleenbaar zijn naslagwerken, tijdschriften, kostbare werken en kaartmateriaal. Voor 
boeken die te laat worden geretourneerd, wordt een boete in rekening gebracht.
De catalogus van de bibliotheek is online te raadplegen via de website van de Academie.

De openingstijden van de bibliotheek:
• Maandag t/m donderdag; 16.00 tot 22.30 uur
• Vrijdag: 9.00 - 18.00 uur

13.2  Het gebouw
Het gebouw van de Academie van Bouwkunst is een Rijksmonument en bestaat uit een 
aantal panden, die in 2007 ingrijpend zijn verbouwd door Claus en Kaan Architecten. 
De Academie beschikt over een reeks leslokalen, vrijwel allemaal voorzien van digitale 
presentatiemogelijkheden. Voorts bevinden zich in het gebouw de Hoge Zaal (collegezaal) 
de Omloop (werkplaats annex ruimte voor afstudeerpresentaties), een gespecialiseerde 
bibliotheek, een maquettewerkplaats en een kantine. 

mailto:bouwkunst-bibliotheek%40ahk.nl?subject=
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13.2.1  Openingstijden Academiegebouw
In lesperioden zijn de openingstijden van het gebouw:

• Maandag t/m donderdag: 09.00 - 23.30 uur
• Vrijdag: 09.00 - 19.00 uur

Uiterlijk een kwartier voor sluitingstijd dient iedereen het gebouw te verlaten.  
Het gebouw is gesloten in de kerstvakantie en gedurende twee weken in de zomervakantie.  

13.2.2  Openingstijden kantine
De kantine is open op:

• Maandag t/m donderdag: 17.30 - 23.00 uur
• Vrijdag: 09.00 - 18.30 uur

13.2.3  Ruimteschema
Bij de ingang van het gebouw en in de kantine vindt u het ruimteschema. Het is mogelijk 
een bepaalde ruimte tevoren te reserveren. Dat kan overdag via de receptie of ‘s avonds via 
de huismeesterij. Vormstudieonderdelen kunnen plaatsvinden op andere locaties dan in het 
Academiegebouw. 

13.2.4  Opslag van materialen en werkstukken
In het gebouw is beperkt ruimte om werkstukken te bewaren. De huismeesters kunnen op 
verzoek maquettes of tekeningen voor korte tijd (in lokaal 3.10) in bewaring nemen, indien het 
materiaal voorzien is van naam en telefoonnummer. Deze opslag wordt na afloop van ieder 
semester opgeruimd. Daarnaast is er mogelijkheid voor kort durende opslag in de kopsekant 
van de Omloop, ook met vermelding van naam en telefoonnummer. Let op: maquettes die op de 
tafels blijven staan worden verwijderd.

13.2.5  Tentoonstellingen
De Academie organiseert geregeld tentoonstellingen. Jaarlijks in november vindt de 
afstudeertentoonstelling plaats. Bij de opening van deze tentoonstelling worden de Archiprix-
nominaties bekend gemaakt. In de loop van het jaar worden tentoonstellingen georganiseerd 
van het werk van studenten en/of docenten, of relevante reizende tentoonstellingen 
gepresenteerd.

13.2.6  Zoekraken van spullen
Gevonden voorwerpen worden door de receptioniste beheerd.

13.2.7  Aansprakelijkheid - Verantwoordelijkheid - Verzekering
• De faculteit is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke 

eigendommen in het gebouw.
• De kosten die de Academie moet maken om schade te herstellen worden verhaald 

op degenen die de schade veroorzaken. Dit geldt ook voor projecten die onder 
verantwoordelijkheid van de Academie op een andere locatie plaatsvinden. De toepassing 
van maatregelen in deze sfeer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directie van de 
Academie.

• Bij excursies of georganiseerd tentoonstellingsbezoek én voor werkweken dienen studenten 
- individueel of collectief – een aanvullende verzekering af te sluiten.

13.3  Veiligheid in het gebouw
13.3.1  Ontruimingsplan bij noodgevallen

Voor calamiteiten is een bedrijfsnoodplan, waarin onder andere ook de ontruiming van het pand 
geregeld is. Verlaat na een melding of als je het alarmsignaal hoort (een ‘slow-whoop’) zo snel en 
rustig mogelijk het gebouw. Ontruimingsplan bij noodgevallen: 

• Meld de calamiteit onmiddellijk bij de receptie of de huismeester. 
• De receptie/huismeesterij belt het alarmnummer 112 en waarschuwt politie en brandweer. 

13 VOORZIENINGEN
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13 VOORZIENINGEN

13.3.2  Bij brand
• Sla het ruitje van de dichtstbijzijnde brandmelder in.
• Volg in een noodsituatie de aanwijzingen op van de bedrijfshulpverleners of de huismeesterij 

en, zodra aanwezig, van de brandweer. 
• Als het een kleine brand is dan zelf blussen met behulp van brandblusapparaten of haspels 

(op iedere verdieping in de trappenhuizen aanwezig). 
• De gebruikers van het gebouw worden via het alarm of mondeling gewaarschuwd over de 

plaats van de brand en moeten de instructies opvolgen. 
• Volg de vluchtroute volgens bewegwijzering (te vinden op iedere verdieping) en maak 

gebruik van de nooduitgangen. 
• Niet in paniek raken maar direct naar buiten gaan, naar het verzamelpunt bij de linker zij-

ingang aan het Mr. Visserplein. 

13.3.3  Bij een ongeval
Bij een ongeval moet zo snel mogelijk hulp worden geboden. Dit is de verantwoordelijkheid van 
iedereen; studenten en aanwezig personeel. Meld het ongeval bij de receptie. Zij sturen iemand 
naar de plaats van het ongeval die de situatie kan beoordelen en maatregelen kan nemen 
(EHBO, arts/ambulance).

EHBO-materiaal: bij het secretariaat is een EHBO-trommel aanwezig.

13.4  Huisregels
Het gebouw wordt zeer intensief gebruikt. Dat gaat goed als iedereen zich aan een aantal 
afspraken houdt.

• Laat een lokaal netjes achter.
• Hang nooit iets met plakband of punaises op de gestucte muren maar gebruik de 

magneetwanden in de lokalen.
• Voor snijden, knutselen en plakken zijn bij de huismeesterij snijmatten beschikbaar om de 

tafels in de lokalen te beschermen tegen beschadigingen. 
• De vloeren in delen van het gebouw zijn kwetsbaar. Ruim gemorste vloeistoffen direct op en 

pas op voor krassen en andere beschadigingen.
• Is de opstelling van het meubilair veranderd, zet dan alles weer in de oude opstelling terug.
• Gangen moeten op voorschrift van de brandweer vrij gehouden worden.
• Als een vormstudie of project is afgerond, is het opruimen van restmateriaal en maquettes de 

verantwoordelijkheid van de betreffende deelnemersgroep. Voor het afvoeren van materialen 
graag contact opnemen met de huismeesterij.

• Let op dat verf en batterijen op de juiste manier afgevoerd worden. Neem hiervoor altijd 
contact op met de huismeesterij.

• Achterlaten van werkstukken in de lokalen zonder overleg met de huismeesterij is voor eigen 
risico.

• Roken in het gebouw is verboden. Op de binnenplaats mag worden gerookt. Dringend 
verzoek om de asbakken te gebruiken en geen peuken op de grond achter te laten.
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  Masteropleiding Architectuur
  Masteropleiding Stedenbouw
  Masteropleiding Landschapsarchitectuur

Opleidingen
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Marco Kramer, Re-creation

Gara Beukman, Mazi
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Narda Beunders, Space to believe in

Hein van Lieshout, The New Dam



Ivar van der Zwan, A Front for the Back

Marjan van Herpen, Present
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Masteropleiding 
Architectuur
 Hoofd Jan-Richard Kikkert
 CROHO-code 44336
 Graad Architect, Master of Science
 Studielast 240 European Credits (120 EC masteropleiding / 120 EC 

beroepservaring)
 Voltijd
 Voertaal Nederlands en Engels
 Contact avb-info@ahk.nl

 Toelatingseisen HBO Bachelor; afstudeerrichting Bouwkunde met differentiatie 
Architectuur, Bouwtechniek of Restauratie.
Bachelor TU Delft of Eindhoven; afstudeerrichting Bouwkunde.
Voor overige vooropleidingen zie het hoofdstuk 9.2 Toelatingseisen 
masteropleiding Architectuur. 

mailto:avb-info%40ahk.nl?subject=


84

V3 (ASL)

V1 (ASL)

MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR

V2 (ASL)

Binnenschoolscurriculum

projecten

P1a (ASL)

P3a (AL|AS)

P5 (ASL)

Afstuderen

*Studenten die instromen via een cursus volgen Tools 1 + 2 in plaats van de vormstudie V1 tot en met V3

P2a (A)

P4 (A)

P6 (A)

1

2

3

4

1

3

5

7

2

4

6

8

P1b (ASL)

P3b (A)

P2b (A)

Winter School

Winter School

Winter School

 Tentamen 1

Tentamen 2

Tentamen 3

Tentamen 4

ja
ar

se
m

es
te

r

oefeningen

O1 (ASL)

O3a (AL|AS)

O5 (ASL)

O6 (ASL)

O3b (A)

O2 (ASL)

O4 (A)

vormstudies*

V4 (ASL)

colleges

C1a (ASL)

C3a/C5a (ASL)

C3a/C5a (ASL)

C2a (ASL)

C4/C6 (ASL)

C4/C6 (ASL)

C1b (ASL)

C3b/C5b (A)

C3b/C5b (A)Clinic

C2b (ASL)

4

4

4

4

4

4

3

3

3 2

2

2

2

2

30

8

7

8

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Buitenschoolscurriculum

keuzepunten** beroepservaring

**Studenten dienen in het 2e en 3e jaar in totaal 3 keuzepunten te halen (3 EC)  
1 keuzepunt is verplicht en bestaat uit een serie 1∙Lectures

 Tentamen 1

Tentamen 2

Tentamen 3

Tentamen 4

E
u

ro
pe

an
 

C
re

d
it

s

60

60

60

60

3

1∙Lectures

work-
shops

lezingen

excursies

studie-
reizen

60

60

60

60

240

15

Praktijk-
documenten

15

15

Praktijk-
documenten

14

Praktijkmodules 1

Praktijkuren

15

Praktijk-
documenten

15

Praktijkuren

15

Praktijk-
documenten

14

Praktijkmodules 1

Beoordeling praktijkdocumenten

Beoordeling praktijkdocumenten

Beoordeling praktijkdocumenten

Beoordeling praktijkdocumenten

Praktijkuren

Praktijkuren

MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 P1a (ASL) Plaats
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Leren een gegeven locatie als ‘plek’ met stedenbouwkundige en 
landschappelijke karakteristieken te lezen. Trainen van concept-
vorming. Trainen van ruimtelijke en compositorische vaardighe-
den; onderkennen van de wederkerige relatie tussen een plek met 
zijn eigenaardigheden en een ingreep die daarin gedaan wordt. 
Vermogen verwerven om deze relatie te analyseren en te vertalen in 
een ruimtelijk ontwerp.

 Opgave Het ontwerpen van een gedefinieerde stedelijke of landschappelijke 
ruimte op de gegeven locatie. Ontwikkel een ruimtelijk concept op 
de gegeven locatie, met als vertrekpunt de karakteristieken van de 
plek. Uit het ruimtelijk concept moet overtuigend blijken welke wis-
selwerking er is tussen de gegeven situatie en de nieuw ontworpen 
stedelijke of landschappelijke ruimte. De ingreep is ruimtelijk van 
aard, maar mag in programmatische zin onbepaald zijn. Werk het 
ontwerp uit tot het niveau van het cruciale detail. 

 Object Een locatie met specifieke stedenbouwkundige en landschappelijke 
karakteristieken, die uitnodigen tot commentaar. De locatie is dui-
delijk begrensd.

 Werkwijze Individueel te doorlopen ontwerpproject, groepsgewijs begeleid 
door een stedenbouwkundige of landschapsarchitect. Een excursie 
naar de locatie maakt deel uit van het project. 

 Resultaat Maquettes op schaal 1:500-1:200; minimaal twee A1-panelen met 
de ruimtelijke analyse van locatie en programma; ontwerpuitgangs-
punten; ontwerponderzoek naar de ruimtelijke sequentie van het 
ontwerp; ruimtelijke weergave van het ontwerp (perspectieven, 
plattegronden, doorsneden en geveltekeningen schaal 1:100 -1:50).

  Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 P1b (ASL) Ruimte
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Verwerven van elementaire ruimtelijke, compositorische vaardighe-
den; analyseren van locatie en programma van eisen; interpreteren 
van deze randvoorwaarden tot een zelfstandig ontwerpuitgangs-
punt dat kan worden uitgewerkt in een ruimtelijk ontwerp; leren 
omgaan met gebruikseisen en architectonische fascinaties en op 
grond hiervan komen tot een ontwerp. 

 Opgave Ontwerp een bouwwerk/object/gebouw van bescheiden omvang 
met een openbare functie op een stedelijke of landschappelijke 
locatie. Interpreteer randvoorwaarden, locatie en programma van 
eisen tot een zelfstandig ontwerpuitgangspunt. Schenk bij het 
ontwerpen aandacht aan de ruimtelijkheid, de overgangen van 
ruimtes en de overgangen van binnen naar buiten. Zorg ervoor dat 
het programma op een logische en ruimtelijke wijze in het bouwvo-
lume wordt geïntegreerd. Nadruk in het ontwerpproces ligt op het 
onderzoeken van de ruimtelijk-compositorische aspecten in relatie 
tot verschijningsvorm van het object.

 Object Een (vrijstaande) bouwwerk bestaande uit minimaal drie relevante 
ruimtes die in relatie tot elkaar staan en in relatie met hun omge-
ving. Het bouwwerk heeft een openbare functie op een stedelijke 
of landschappelijke locatie. Locatie en programma liggen vast in de 
opgave.

 Werkwijze Individueel te doorlopen ontwerpproject waarbij de nadruk ligt 
op ruimtelijk onderzoek middels maquettes en tekeningen van de 
doorsnede van gebouw en omgeving, groepsgewijs begeleid door 
een architect. Een excursie naar de locatie maakt deel uit van het 
project.

 Resultaat Maquettes schaal 1:50 - 1:20; minimaal twee A1-panelen met de 
ruimtelijke analyses van locatie en programma; ontwerpuitgangs-
punten; ontwerponderzoek naar de ruimtelijke sequentie van het 
ontwerp; ruimtelijke weergave van het ontwerp (perspectieven, 
plattegronden, doorsneden en geveltekeningen schaal 1:50). 

  Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 O1 (ASL) Repertoire
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Verwerven van kennis van het architectonisch, stedenbouwkundig 
en landschapsarchitectonisch repertoire. Leren analyseren van 
de belangrijke voorbeelden en referenties, doorzien van het belang 
van historisch en stilistisch onderzoek. Oefenen met schaal- en 
maatvoeringkwesties, dichtheid, hoeveelheid, uitzicht, afstand, 
enzovoort; ontwikkelen en toepassen van verschillende analyse- en 
notatietechnieken.

 Inhoud Door de docenten worden verschillende plattegronden, situaties en 
patronen aangeboden waarop reducties en bewerkingen worden 
uitgevoerd. Met verschillende cartografische bewerkingen zoals 
‘knip en plak’, ‘bereken en teken’, ‘vergroot en verklein’, ‘haal weg 
en voeg toe’ zullen maat- en schaalgevoel worden aangesproken 
en inzicht in onder meer omvang, dichtheden, aantallen en afstand 
worden ontwikkeld. Aan de hand van verschillende architectoni-
sche en topografische bewerkingen zoals ‘restaureren’, ‘citeren’, 
‘plagiëren’, ‘parafraseren’, ‘vervalsen’ en ‘klonen’ zullen een kriti-
sche houding ten opzichte van het verleden en het historisch besef 
ten aanzien van de eigen omgeving worden aangesproken en ont-
wikkeld. De bewerkingen worden in schetsen vastgelegd; de reeks 
schetsen is het individuele product.

 Werkwijze Werkcollege; de oefening wordt geheel tijdens de lesuren uitge-
voerd. In blokken van drie keer vijf weken wordt aan de hand van 
drie werkboeken het disciplinaire repertoire behandeld. Een excur-
sie is onderdeel van de O1. Onder leiding van een coördinator berei-
den studenten zelf een excursieonderdeel voor en maken de gids.

 Resultaat Naast een bijdrage aan de excursiegids worden gevraagd presenta-
tieschetsen in een tijdbalk, waarbij een kennistoets plaatsvindt met 
de hele groep rondom het gezamenlijk paneel. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 V1 en V2 (ASL) Doel: Autonomie; 
  Oorsprong: Kunst
 Jaar: 1, semester 1 en 2
 Duur: 2 maal 11 weken
 Studielast- en punten: 2 maal 28 uur en 2 maal 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoelen Ontwikkelen van een autonoom handschrift;
Ontdekken van het ambachtelijk maken;
Begrip ontwikkelen voor een visueel kader;
Vormgeven pur sang;
De oergedachte;
Zelf opdracht genererend denken;
Beeldend communiceren.

 Omschrijving In een eerste fase werken we de student los van alle pragmatiek 
en dwingen we hem of haar alle wel omschreven balustrades los 
te laten. Hierbij zoeken we het onzekere spanningsveld op van de 
onbeschreven ruimte, het onbeschreven blad, het open landschap 
of de stateloze stedenbouw. Kunst vormt hierbij de grondslag en dit 
gebeurt aan de hand van gedreven en ervaren kunstenaars en auto-
noom ontwerpers. 

 Middel, werkwijze De gebruikte middelen zijn: beeldende kunst, fotografie en 
film, audiovisuele kunst, de collage en ambacht. De werkwijze 
is afhankelijk van de docent, daardoor uiterst specifiek en dus 
onvoorspelbaar. 

 Resultaat Een object, beeld, film, schets, boek, maquette of ruimtelijke 
installatie.
Allen gedocumenteerd met een ‘One minute film’ per project.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 Tools 1+2  (A) Constructietechniek
 Jaar: 1, semester 1 en 2
 Duur: 4 maal 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A)

 Leerdoel Als vervolg op de cursus Bouwtechniek wordt in het eerste jaar van 
de reguliere studie de vervolgoefening Tools 1 + 2 gegeven voor de 
cursisten. Deze komt in de plaats van de vormstudie. Deze oefening 
zal een eenvoudig programma kennen, waardoor de nadruk meer 
komt te liggen op de bouwkundige en constructieve uitwerking dan 
op de programmatische uitwerking. Er zal veel worden ontworpen 
en gecommuniceerd met maquettes in de lessen. Het bouwwerk zal 
in verschillende stappen tot op detailniveau worden uitgewerkt.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 C1a (ASL) Geschiedenis: 
  landschapsarchitectuur
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Doel van het college is kennis te verwerven van en inzicht te krijgen 
in de praktische, historische en theoretische ontwikkelingen die de 
ruimtelijke disciplines tot op heden bepalen en greep te krijgen op 
het beschikbare repertoire. Dit om het de student mogelijk te maken 
een eigen positie te bepalen ten opzichte van de ontwerptradities 
in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hoewel de 
drie disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitec-
tuur steeds ook in relatie tot elkaar worden behandeld, worden de 
colleges disciplinair aangeboden. 

 Inhoud Dit college volgt aan de hand van geselecteerde thema’s de ont-
wikkelingen in de landschapsarchitectuur, met name in de laatste 
twee eeuwen. De discipline wordt zowel op zichzelf als in relatie tot 
andere ruimtelijke, culturele en sociaal-economische ontwikkelin-
gen behandeld. De rol van de landschapsarchitectuur bij de vormge-
ving van Nederland, in studie en praktijk, in object van ontwerp en 
onderzoek, krijgt daarbij aandacht.

  Aan de orde komen relevante veranderingen in theorie en praktijk 
van het ontwerpen, in de rol van de ontwerper en in de opgaven 
waar de ontwerpers voor stonden en staan. De aanpak kan per 
college verschillend zijn: monografisch, thematisch, meer algemeen 
historisch of theoretisch. Thema’s kunnen behandeld worden vanuit 
verschillend historisch perspectief, zoals stijl, iconografie, ideologie 
of geografie. Er zullen met name Nederlandse voorbeelden gepre-
senteerd worden, geïnterpreteerd in een internationale context. 
Sprekers kunnen zowel (historisch) onderzoekers zijn als ontwer-
pers. Een moderator verbindt de colleges en leidt de discussie. Het 
maken van een logboek met een bespiegeling op de stof van de col-
leges maakt deel uit van de collegereeks en zal getoetst worden.

 Resultaat Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel 
mondeling, ofwel schriftelijk wordt afgenomen. Aan het eind van 
het eerste jaar is er een excursie door Nederland, de zogenaamde 
Holland Tour, met het doel hoog- en laagdynamische delen van 
het stadslandschap te doorkruisen en gezamenlijk het zicht op het 
oeuvre van ruimtelijke ontwerpers uit heden en verleden te verbre-
den. Ontwerpen die tijdens de studie aan de hand van tekeningen 
en foto’s zijn onderzocht, worden nu in werkelijkheid bestudeerd. 
De route en de objecten worden in samenspraak met de studenten 
gekozen en de bijbehorende excursiegids wordt door hen samenge-
steld. De studenten geven tijdens de excursie een presentatie over 
het excursiedoel van hun keuze.

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 C1b (ASL) Geschiedenis: 
  architectuur
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Doel van het college is kennis te verwerven van en inzicht te krijgen 
in de praktische, historische en theoretische ontwikkelingen die de 
ruimtelijke disciplines tot op heden bepalen en greep te krijgen op 
het beschikbare repertoire. Dit om het de student mogelijk te maken 
een eigen positie te bepalen ten opzichte van de ontwerptradities 
in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hoewel de 
drie disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitec-
tuur steeds ook in relatie tot elkaar worden behandeld, worden de 
colleges disciplinair aangeboden. 

 Inhoud Dit college volgt aan de hand van geselecteerde thema’s de ontwik-
kelingen in de architectuur, met name in de laatste twee eeuwen. 
De discipline wordt zowel op zichzelf als in relatie tot andere ruim-
telijke, programmatische en sociaal-economische ontwikkelingen 
behandeld. De rol van de architectuur bij de vormgeving van het 
kunstwerk Nederland, in studie en praktijk object bij uitstek van 
ontwerp en onderzoek, voor de student en afgestudeerde, krijgt 
daarbij bijzondere aandacht. 
Aan de orde komen relevante veranderingen in theorie en praktijk 
van het ontwerpen, in de rol van de ontwerper en in de opgaven 
waar de ontwerpers voor werden en worden gesteld. 
De aanpak kan per college verschillend zijn: monografisch, thema-
tisch of meer algemeen historisch of theoretisch. Sprekers kunnen 
zowel (historisch) onderzoekers zijn als ontwerpers. Een moderator 
verbindt de colleges en leidt de discussie. Verplichte literatuur zal 
deel uitmaken van de collegereeks en kan getoetst worden.

 Resultaat Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel 
mondeling, ofwel schriftelijk wordt afgenomen. Aan het eind van 
het eerste jaar is er een excursie door Nederland, de zogenaamde 
Holland Tour, met het doel hoog- en laagdynamische delen van 
het stadslandschap te doorkruisen en gezamenlijk het zicht op het 
oeuvre van ruimtelijke ontwerpers uit heden en verleden te verbre-
den. Ontwerpen die tijdens de studie aan de hand van tekeningen 
en foto’s zijn onderzocht, worden nu in werkelijkheid bestudeerd. 
De route en de objecten worden in samenspraak met de studenten 
gekozen en de bijbehorende excursiegids wordt door hen samenge-
steld. De studenten geven tijdens de excursie een presentatie over 
het excursiedoel van hun keuze. 

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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  Winter School (ASL)
 Jaar: 1, 2 en 3, semester 2, 4 en 6
 Duur: 2 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Interdisciplinair en in teamverband leren werken aan een opgave 
die de randen van de drie vakgebieden opzoekt dan wel over-
schrijdt; daarmee de eigen horizon vergroten als ontwerper die in 
een bredere sociaal-culturele context werkt. Trainen van intuïtie 
en het in beperkte tijd omzetten van een idee naar een geïnspireerd 
product.

 Opgave De Winter School wordt afwisselend geleid door een van de hoofden 
van de opleidingen, of een gastcurator. De opgave zal dientenge-
volge onvoorspelbaar zijn, met als conditie dat het om een gebied 
of thema gaat dat de ontwerpende disciplines raakt en zou moeten 
kunnen voeden. De Winter School is in de breedste zin het ‘onder-
gaan van een ervaring’, die afhankelijk van hoofd van de opleiding 
meer of minder duidelijk een vastomlijnd te ontwerpen object zal 
kennen. De opgave kan het karakter van een prijsvraag hebben.

 Werkwijze Binnen twee weken wordt in interdisciplinair verband intensief 
gewerkt. Op vrijdagen en in het weekend wordt de gehele dag 
besteed, door de week alleen de avonden. De resultaten worden op 
de laatste vrijdagmiddag gepresenteerd. De Winter School heeft een 
internationaal karakter door de deelname van buitenlandse studen-
ten en docenten.

 Resultaat Het resultaat van de Winter School kan variëren van gebouwde 
objecten tot statements, manifesten, (openbaar) debat, plannen en 
visies en voorstellingen naar aanleiding van het thema.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 P2a (A) Villa 
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A)

 Leerdoel Leren interpreteren van ruimtelijke thema’s en het vermogen ver-
werven deze om te zetten tot een ontwerpuitgangspunt. Het leren 
formuleren van een programma, het interpreteren van een locatie en 
het ontwikkelen van een ruimtelijk ontwerp gebaseerd op het ont-
werpuitgangspunt. Ontwikkelen van ontwerpvaardigheden en het 
vermogen verwerven om een ontwerp consistent tot op materiaal en 
detailniveau uit te werken.

 Opgave Formuleer een ontwerpuitgangspunt aan de hand van het onder-
zoek naar een gegeven ruimtelijk thema. Interpreteer en verbind 
het thema aan een zelf gekozen programma. De locatie ligt vast in 
de opgave. Werk de ontwerpopgave uit in een ruimtelijk ontwerp 
waarbij steeds rekenschap wordt gegeven van de relatie tussen het 
uitgangspunt en het ontwerp.

 Object Een woonhuis (villa) van 200-400 m2 op een landschappelijke 
locatie.

 Werkwijze Individueel ontwerpproject voor architectuurstudenten. Project 
wordt groepsgewijs begeleid door een architect.

 Resultaat Maquette op schaal 1:50 en drie A1-panelen. De panelen geven 
inzicht in de interpretatie van het thema, de keuze van programma 
en locatie en het ontwerp. De panelen bevatten een ruimtelijke 
weergave van het ontwerp (perspectieven), plattegronden, door-
sneden en geveltekeningen schaal 1:100 en details schaal 1:10. Een 
geschreven toelichting van circa 400 woorden (1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 P2b  (A) Constructie en Gebouw 
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A)

 Leerdoel Leren interpreteren van constructieve thema’s en het vermogen ver-
werven deze om te zetten tot ontwerpuitgangspunten. Ontwikkelen 
van ontwerpvaardigheden en het vermogen verwerven om een 
ontwerp consistent tot in detail en materialisatie uit te werken.

 Opgave Ontwerp een gebouw met een openbare functie. Locatie en pro-
gramma van eisen liggen vast in de opgave. De nadruk in het 
ontwerpproces ligt op het onderzoek naar het organiseren van het 
gegeven programma, kiezen van een structuur en constructie en 
het vanuit die structuur en constructie ontwikkelen van een ruimte-
lijk ontwerp op de gegeven locatie. Het ontwerp wordt tot op materi-
aal- en detailniveau uitgewerkt.

 Object Een gebouw met een openbare functie van enige omvang (500-1.500 
m2) op een stedelijke locatie.

 Werkwijze Individueel ontwerpproject voor architectuurstudenten. Project 
wordt groepsgewijs begeleid door een architect. In het project wordt 
de docent gekoppeld aan een constructeur of bouwtechnicus. Deze 
laatste heeft de rol van ‘adviseur’.

 Resultaat Maquette schaal 1:100 en drie A1-panelen. De panelen geven inzicht 
in de analyse van functie en locatie en het ontwerponderzoek van de 
relatie tussen het programma en het ruimtelijk ontwerp. De panelen 
bevatten een ruimtelijke weergave van het ontwerp (perspectie-
ven), plattegronden, doorsneden en geveltekeningen schaal 1:100 
en details schaal 1:10. Een geschreven toelichting van circa 400 
woorden (1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 O2 (ASL) Tekstanalyse
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Vertrouwd raken met kritisch lezen en systematisch schrijven, 
de weg vinden in de vakliteratuur, aanzet tot standpuntbepaling 
binnen de discipline en leren ideeën over te dragen.

 Inhoud Na een aantal inleidende lezingen wordt er in kleine groepen, 
in de vorm van een werkcollege geoefend in lezen en schrijven. 
Verschillende soorten teksten, zoals architectuurkritieken en 
teksten van ontwerpers worden gezamenlijk gelezen en geanaly-
seerd. Er wordt zelfstandig een kritiek op een recent plan geschre-
ven. In de laatste bijeenkomsten schrijven de studenten een bege-
leidende tekst bij het ontwerp voor het project waaraan ze op dat 
moment werken. 

 Resultaat Tekstanalyses. Plankritiek. Plantoelichting. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 V3 (ASL) Doel: Materiaalkunde; 
  Oorsprong: Design 
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 1 maal 11 weken
 Studielast- en punten: 2 maal 28 uur en 1 maal 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoelen Aanleren van materiaalkennis;
  Ontwikkelen van een materiaal;
  Vormgeven met een materiaal;
  Werken met een materiaal;
  Materiaalonderzoek.

 Omschrijving In de tweede fase binnen de vormstudies staat de materiaalkunde 
van de student centraal. Een gebouw is meer dan staal, glas en 
beton; een landschap meer dan gras, bomen en paden en een stad 
meer dan een verzameling deze. Tijdens V3 ligt de focus op diversi-
teit en tactiliteit in zowel architectuur, landschap als stedenbouw. 
We dompelen de student onder in de rijkdom van materialen en 
vormgeving.

 Middel, werkwijze De gebruikte middelen zijn: bestaande archieven versus bijvoor-
beeld 3D-printtechnieken, ruimtelijke assemblagetechnieken of de 
eenvoud van een tweedimensionale collage, product prototyping tot 
installaties in situ binnen of buiten de muren van de Academie. De 
werkwijze is docent afhankelijk, daardoor uiterst specifiek en dus 
onvoorspelbaar. 

 Resultaat Een onderzoek, stalenboek, projectboek, film, schets, boek of ruim-
telijke in situ installatie.

  Allen gedocumenteerd met een ‘One minute film’ per project.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 C2a (ASL) Geschiedenis: 
  stedenbouw
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Doel van het college is kennis te verwerven van en inzicht te krijgen 
in de praktische, historische en theoretische ontwikkelingen die de 
ruimtelijke disciplines tot op heden bepalen en greep te krijgen op 
het beschikbare repertoire. Dit om het de student mogelijk te maken 
een eigen positie te bepalen ten opzichte van de ontwerptradities 
in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hoewel de 
drie disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitec-
tuur steeds ook in relatie tot elkaar worden behandeld, worden de 
colleges disciplinair aangeboden. 

 Inhoud Dit college volgt aan de hand van geselecteerde thema’s de ontwik-
kelingen in de stedenbouw, met name in de laatste twee eeuwen. 
De discipline wordt zowel op zichzelf als in relatie tot andere ruim-
telijke, programmatische en sociaal-economische ontwikkelingen 
behandeld. De rol van de stedenbouw bij de vormgeving van het 
kunstwerk Nederland, in studie en praktijk object van ontwerp en 
onderzoek bij uitstek krijgt daarbij bijzondere aandacht. 

  
Aan de orde komen relevante veranderingen in theorie en praktijk 
van het ontwerpen, in de rol van de ontwerper en in de opgaven 
waar de ontwerpers voor werden en worden gesteld. 

  De aanpak kan per college verschillend zijn: monografisch, thema-
tisch of meer algemeen historisch of theoretisch. Sprekers kunnen 
zowel (historisch) onderzoekers zijn als ontwerpers. Een moderator 
verbindt de colleges en leidt de discussie. Verplichte literatuur zal 
deel uitmaken van de collegereeks en kan getoetst worden.

 Resultaat Onderdeel van het college is een klein toetsproduct; dat ofwel 
schriftelijk, ofwel mondeling wordt afgenomen. Aan het eind 
van jaar 1 is er een excursie door Nederland, de zogenaamde 
Holland Tour, met het doel hoog- en laagdynamische delen van 
het stadslandschap te doorkruisen en gezamenlijk het zicht op het 
oeuvre van ruimtelijke ontwerpers uit heden en verleden te verbre-
den. Ontwerpen die tijdens de studie aan de hand van tekeningen 
en foto’s zijn onderzocht, worden nu in werkelijkheid bestudeerd. 
De route en de objecten worden in samenspraak met de studenten 
gekozen en de bijbehorende excursiegids wordt door hen samenge-
steld. De studenten geven tijdens de excursie een presentatie over 
het excursiedoel van hun keuze. 

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 C2b (ASL) Geschiedenis: kunst
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur als artistieke 
disciplines te plaatsen in en te relateren aan de ontwikkeling van 
de kunsten en het denken over kunst en esthetiek. De student te 
stimuleren actief zijn/haar plaats te bepalen in de actuele ontwikke-
lingen in het kunst- en cultuurspectrum.

 Inhoud Architectuur is in het verleden wel gezien als moeder van de 
kunsten. Inmiddels hebben de ruimtelijk ontwerpende discipli-
nes een plaats te midden van de kunsten in de breedste zin van 
het woord. In een reeks thematische colleges zullen deze vanuit 
filosofisch, kunsttheoretisch en praktisch perspectief aan de orde 
worden gesteld en onderzocht op hun relevantie voor het ruimtelijk 
ontwerpwerk nu. De colleges worden gegeven door één docent, die 
ook de discussie inleidt en entameert. Per college wordt een A4-tje 
uitgereikt met een inleiding op het thema. 

  Verplichte literatuur maakt deel uit van het college. Onderdeel van 
het college is een klein toetsproduct dat ofwel schriftelijk, ofwel 
mondeling wordt afgenomen.

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 P3a (AL) Gebouw in landschap
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (AL)

 Leerdoel Het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden op het schaalniveau 
van een gebouwd object en de daarbij horende omgeving. Inzicht 
verwerven in organisatieprincipes die een gebouw en een buiten-
ruimte aansturen en verbinden. Kunnen maken van een samenhan-
gende compositie. Trainen van het inzicht in de verschillen tussen 
een architectonische en een landschapsarchitectonische benade-
ring. Aanscherpen van het vermogen om een ontwerp consistent tot 
op materiaal en detailniveau uit te werken.

 Opgave Maak een plan dat bestaat uit een omgeving met een gebouw. 
Kom tot een overtuigende samenhang van gebouw en omgeving. 
Gebruik het gegeven programma. Geef aan welke leidende motie-
ven het ruimtelijk ontwerp hebben bepaald en hoe die in de organi-
satie van het programma zijn uitgewerkt. Werk het ontwerp uit tot 
het niveau van maatvoering en materialiseren van cruciale planele-
menten voor gebouw en groen terrein.

 Object Het archetype voor dit project is het landgoed waarin een huis en de 
groene omgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er moet 
sprake zijn is van een onlosmakelijke samenhang in esthetische 
en functionele zin van ‘binnen’ en ‘buiten’; van gebouw en directe 
omgeving. 

  Het programma en de locatie liggen vast in de opgave. Het gebouw 
heeft een eenduidig programma (museum, bibliotheek, vergader-
plek, hotelkamer, etc.). Het indicatieve oppervlak is 1.000 – 5.000 m2. 
Het groene gebied is beperkt van omvang, opdat voldoende uitwer-
king mogelijk is. Indicatief oppervlak 1-5 ha.

 Werkwijze Individueel ontwerpproject, groepsgewijs begeleid door een archi-
tectuur- of een landschapsarchitectuurdocent. De opgave wordt 
gezamenlijk geformuleerd. Er wordt gebruik gemaakt van kennis 
die wordt opgedaan in de oefening O3a. Studenten Architectuur en 
Landschapsarchitectuur worden beide geacht een relevant ontwerp 
voor binnen én buiten te maken. 

 Resultaat Onderzoek naar de organisatorische en compositorische hoofdopzet 
van het gehele object inclusief zijn ligging in de wijdere omgeving; 
tekeningen van het ensemble schaal 1:5.000 / 2.000 / 1.000; ont-
werptekeningen, profielen en doorsneden 1:200 / 20; maquettes 
op een zelf te bepalen adequate schaal; perspectieftekeningen en 
sfeerbeelden. Het resultaat wordt samenvattend gepresenteerd op 
minimaal drie A1-panelen. Een geschreven toelichting van circa 
400 woorden (1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 P3a (AS) Stedelijk Ensemble
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (AS)

 Leerdoel Het ontwikkelen en aanscherpen van de ontwerpvaardigheden 
op het schaalniveau van het stedelijk ensemble, een combinatie 
van enkele specifieke gebouwen en openbare ruimtes. Analyse en 
ontwerp van de onderlinge relatie tussen gebouwtypologie, gebou-
warchitectuur, stedelijke openbare ruimte en het stedelijk milieu 
staan hierbij centraal. Ontwikkelen van het vermogen om een 
ontwerp consistent tot op materiaal en detailniveau uit te werken.

 Opgave Maak op een stedelijke plek een plan voor een ensemble bestaande 
uit een beperkt aantal specifieke gebouwen en openbare ruimtes 
met een gemengd programma. Geef aan hoe het plan is geposi-
tioneerd in de stad, hoe het aansluit op de bestaande stedelijke 
structuur, hoe het de situatie betekenis geeft en hoe het deze 
ruimtelijk kwalitatief verbeterd. Geef aan welke leidende motie-
ven het ontwerp hebben bepaald en hoe die in de organisatie van 
het programma zijn uitgewerkt. Werk het ontwerp typologisch en 
architectonisch uit tot het niveau van maatvoering en materialise-
ring van cruciale planelementen en de inrichting van de openbare 
ruimte.

 Object Een bestaand stedelijk gebied dat verbetering behoeft of waar 
ruimte is voor de toevoeging van enkele gebouwen en openbare 
ruimtes. Het programma en de locatie liggen vast in de opgave. Een 
gemengd programma met wonen, werken en voorzieningen en bij-
behorend parkeren van 20.000 tot 50.000 m2.

 Werkwijze In het project wordt gebruik gemaakt van kennis die wordt opge-
daan in de oefening O3a Stedelijk Ensemble. Individueel te doorlo-
pen ontwerpproject, groepsgewijs begeleid door een architect met 
expertise op het vlak van stedenbouwkundig ontwerp.

 Resultaat Analyse- en diagnosetekeningen van de huidige situatie op ver-
schillende schaalniveaus; schematische weergave van de nieuwe 
ruimtelijke hoofdopzet en fasering van het plan; tekeningen van 
het stedenbouwkundig plan schaal 1:5.000 / 2.000 / 500; ontwerp-
tekeningen, profielen en doorsneden 1:100 / 20; schetsmaquettes 
op een adequate schaal; perspectieftekeningen en sfeerbeelden. 
Het resultaat wordt samenvattend gepresenteerd op minimaal drie 
A1-panelen. Een geschreven toelichting van circa 400 woorden  
(1 A4). 

  Digitale presentaties worden gezien als aanvulling maar zijn geen 
vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 P3b (A) Woongebouw
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A)

 Leerdoel Inzicht verwerven in het begrip (woon)typologie en dit toepassen bij 
analyse en ontwerp. Omgaan met constructieve-, fysische-, bouw-
technische- en gebruikseisen. Ontwikkelen van ontwerpvaardighe-
den en het vermogen om een ontwerp consistent tot op materiaal en 
detailniveau uit te werken.

 Opgave Ontwerp een woongebouw op een stedelijke locatie. Programma 
van eisen en locatie liggen vast in de opgave. Nadruk in het ont-
werpproces ligt op het onderzoek naar eigentijdse stedelijke woon-
vormen en het ontwikkelen van adequate woningtypen. In het ont-
werpproces moet vorm worden gegeven aan de expressie van het 
gebouw in relatie tot de typologische opbouw. Het ontwerp wordt 
tot op materiaal en detail niveau uitgewerkt.

 Object Een gebouw met 20-50 woningen en eventueel aanvullend pro-
gramma op een stedelijke locatie.

 Werkwijze Individueel ontwerpproject, groepsgewijs begeleid door een archi-
tect. Het project is verbonden aan onderzoeksopgave O3b.

 Resultaat Maquettes van het gebouw en woningtypen op een adequate 
schaal en drie A1-panelen die inzicht geven in de analyse van pro-
gramma en locatie en het typologisch onderzoek. De panelen bevat-
ten een ruimtelijke weergave van het ontwerp (perspectieven), plat-
tegronden, doorsneden en geveltekeningen en details op een zelf te 
bepalen adequate schaal. Een geschreven toelichting van circa 400 
woorden (1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 O3a (AL) Gebouw in landschap
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (AL)

 Leerdoel Verwerven van inzicht in de manier waarop gebouw en landschap 
samenhangend kunnen worden ontworpen. Leren kennen van en 
inzicht verwerven in exemplarische voorbeelden. Leren begrijpen 
van betekenissen van ruimtes binnen en buiten, functies van 
die ruimtes; de logistiek; zichtrelaties, kansen voor mens en dier, 
maatverhoudingen, symboliek. Toepassen van analysetechnieken; 
maken van heldere analysetekeningen en maquettes.

 Inhoud De oefening ondersteunt het project P3a (Gebouw in Landschap). In 
dat project ontwerpen de studenten een object (in een stedelijke of 
landelijke omgeving) dat bestaat uit een omgeving met een gebouw. 
Gebouw en omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
in compositie, organisatie, gebruik en betekenis. In de oefening 
worden voorbeelden van gebouwen in landschap en stad bestu-
deerd die relevant zijn als input voor het tegelijk op lopende Project 
P3a. 

 Werkwijze Aan de hand van bestaande voorbeelden worden maquettes 
gebouwd en analysetekeningen gemaakt, bedoeld om samenhan-
gen op te sporen en te benoemen. Met verschillende tekenmiddelen 
wordt onderzoek vastgelegd naar de compositorische samenhang; 
de logistiek en organisatie, de ‘scenografie’. Bij die tekenmiddelen 
horen plattegronden, doorsnedes, maquettes. Het gaat daarbij om 
een vorm van verkleind nabouwen, die verifieerbaar inzicht toont in 
maat, schaal en organisatie. 

 Resultaat Het resultaat bestaat uit maquettes en/of analysetekeningen. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 O3a (AS) Stedelijk Ensemble
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (AS)

 Leerdoel Het leren (thematisch) analyseren van een stedenbouwkundig plan 
en bijbehorende typologie van gebouwen en openbare ruimten, het 
toepassen van analysetechnieken, het maken en helder presenteren 
van eenduidige analysetekeningen. Inzicht verkrijgen in de ont-
staansgeschiedenis, de ontwikkeling en het functioneren van een 
stuk stad en de invloed van de typologische kenmerken van gebou-
wen en openbare ruimtes hierbij. 

 Inhoud In de oefening wordt door middel van plananalyse kennis opge-
bouwd over het stedelijk landschap aan de hand van begrippen als 
morfologie en structuur; op het schaalniveau van het stedenbouw-
kundig plan over aspecten als compositie, ontwerpthema’s, ste-
denbouwkundige typologieën en karakteristieken van de diverse 
programma’s; op het niveau van het programma over dichtheid en 
gebouwtypologieën; op het niveau van de openbare ruimte over de 
verhouding tussen openbaar en privé, ontsluiting en parkeren.

 Werkwijze Werkcollege; tijdens de oefening worden bestaande plannen bespro-
ken, (waar mogelijk) bezocht en met behulp van verschillende teken-
technieken geanalyseerd op hun kenmerken en eigenschappen. De 
oefening wordt tijdens de lesuren uitgevoerd. 

 Resultaat Het resultaat is een werkboek op A3-formaat met documentatie en 
analyse van bestudeerde referentieprojecten. Meerdere korte excur-
sies maken deel uit van het programma.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 O3b (A) Woningtype
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A)

 Leerdoel Het leren kennen, analyseren en vergelijken van historische en 
eigentijdse voorbeelden uit het woningbouwrepertoire. 

 Inhoud De analyse is thematisch van opzet waarbij de student uitgedaagd 
wordt de scheidslijn tussen analyse/onderzoek en ontwerp te over-
schrijden. De thema’s gaan over aspecten zoals ontsluiting, orga-
nisatie, oriëntatie, relatie privé/collectief/openbaar, dichtheden, 
parkeren, buitenruimte en de ‘organisatie’ van de gevel en de archi-
tectonische uitwerking.

 Werkwijze Werkcollege; de oefening wordt grotendeels tijdens de lesuren 
uitgevoerd. Historische en eigentijdse voorbeelden uit het woning-
bouwrepertoire worden groepsgewijs geanalyseerd en vergeleken. 
De oefening is verbonden aan de ontwerpopgave P3b.

 Resultaat Het resultaat is een werkboek op A3-formaat met documentatie en 
analyse van bestudeerde referentieprojecten.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 V4  (ASL) Doel: Focus; 
  Oorsprong: Practicum 
 Jaar: 2, semester 3 
 Duur: 1 maal 16 weken
 Studielast- en punten: 2 maal 28 uur en 1 maal 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoelen Fileren tot de kern;
  Ontwikkeling autonoom sterk handschrift;
  Intuïtief snel handelen;
  Bondig formuleren;
  Beeldend communiceren.

 Omschrijving  De derde en laatste fase bundelt voorafgaande fasen tot een con-
creet toetsingskader: het practicum. Het is de eindpresentatie 
binnen de Vormstudies waar met beperkte tijdskaders een uitge-
sproken voorstel wordt ontwikkeld. De modules Autonomie (V1/
V2) en Materiaalkunde (V3) zijn de bagage om hier in te slagen. 
Ontwerpend zoeken we naar een vormgegeven bewijsvoering op de 
casus die door iedere docent wordt gesteld.

 Middel, werkwijze De gebruikte middelen zijn: bestaande archieven versus bijvoor-
beeld 3D-printtechnieken, ruimtelijke assemblagetechnieken of de 
eenvoud van een tweedimensionale collage, product prototyping tot 
installaties in situ binnen of buiten de muren van de Academie. De 
werkwijze is docent afhankelijk, daardoor uiterst specifiek en dus 
onvoorspelbaar.

 Resultaat Een rapport, beeld of reeks beelden, schetsen, maquettes of ruimte-
lijke vertaling.

  Allen gedocumenteerd met een ‘One minute film’ per project.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 C3a/C5a  (ASL) Ontwerpmethodiek
 Jaar: 2 en 3; 1e kwartaal 
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Inzicht verwerven in het proces van ontwerpen; vaardigheid ont-
wikkelen om dit proces te sturen; leren kennen en herkennen van 
kritische fases in een ontwerpproces en inzicht verwerven in de 
middelen om hier succesvol doorheen te komen. Verbeteren van de 
persoonlijke ontwerpvaardigheden.

 Inhoud De reeks heeft het karakter van een werkcollege waarin de coördi-
natoren en lezinggevers samen met de studenten het ontwerppro-
ces verkennen en de kritische momenten daarin inventariseren. 
De reeks sprekers (onderzoekers, ontwerpers) belichten die ver-
schillende aspecten vanuit de eigen vakuitoefening en theorie. 
Voorbeelden zijn: het moment van ‘ideevinding’; de rol van de eerste 
schets; vastzitten in het ontwerp; de rol van kennisverwerving 
(materiaal, constructie); de betekenis van aan te leren vaardigheden 
(tekenen, analyseren, ontwerpend onderzoek) in verhouding tot het 
onbenoembare talent; de organisatie van het ontwerpproces.

 Resultaat Om de relatie met de persoonlijke ontwerpvaardigheid te onderzoe-
ken wordt de student geacht een kort verslag te schrijven waaruit 
blijkt welke conclusies uit de reeks worden getrokken ten aanzien 
van de eigen werkwijze. 

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 C3b/C5b (A) Vakuitoefening 
 Jaar: 2 en 3, 2e kwartaal
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A) 

 Leerdoel Inzicht verwerven in succes- en faalfactoren binnen en buiten 
het ontwerpproces; inzicht verwerven in de relatie tussen visie, 
ambacht en resultaat. Confrontatie met de variatie (naar schaal, 
complexiteit, context) in en spreiding (internationaal, nationaal, 
regionaal en lokaal) van het eigen professioneel bereik; dialoog met 
vakgenoten over de reikwijdte van de disciplines en de kern van 
de vakbeoefening. Inzicht verwerven in verschillende vormen van 
ondernemerschap. 

 Inhoud Een reeks vakgenoten wordt uitgenodigd te komen vertellen over 
hun eigen oeuvre. Inleiders wordt gevraagd uiteen te zetten hoe ze 
als ontwerper de verschillende opdrachten interpreteren, uitwerken 
en oplossen. Inhoudelijke en stilistische overwegingen worden 
expliciet gemaakt en cruciale keuzemomenten uitvergroot. De stu-
denten bereiden de gesprekken voor en ondervragen de gasten over 
hun profiel. De wijze waarop vakkennis, onderzoek, ondernemer-
schap en inspiratie in het ontwerp zijn vertaald staan centraal.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor de 
sprekers. 

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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  Winter School (ASL)
 Jaar: 1 en 2, semester 2, 4 en 6
 Duur: 2 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Interdisciplinair en in teamverband leren werken aan een opgave 
die de randen van de drie vakgebieden opzoekt dan wel over-
schrijdt; daarmee de eigen horizon vergroten als ontwerper die in 
een bredere sociaal-culturele context werkt. Trainen van intuïtie 
en het in beperkte tijd omzetten van een idee naar een geïnspireerd 
product.

 Opgave De Winter School wordt afwisselend geleid door een van de hoofden 
van de opleidingen, of een gastcurator. De opgave zal dientenge-
volge onvoorspelbaar zijn, met als conditie dat het om een gebied 
of thema gaat dat de ontwerpende disciplines raakt en zou moeten 
kunnen voeden. De Winter School is in de breedste zin het ‘onder-
gaan van een ervaring’, die afhankelijk van hoofd van de opleiding 
meer of minder duidelijk een vastomlijnd te ontwerpen object zal 
kennen. De opgave kan het karakter van een prijsvraag hebben.

 Werkwijze Binnen twee weken wordt in interdisciplinair verband intensief 
gewerkt. Op vrijdagen en in het weekend wordt de gehele dag 
besteed, door de week alleen de avonden. De resultaten worden op 
de laatste vrijdagmiddag gepresenteerd. De Winter School heeft een 
internationaal karakter door de deelname van buitenlandse studen-
ten en docenten.

 Resultaat Het resultaat van de Winter School kan variëren van gebouwde 
objecten tot statements, manifesten, (openbaar) debat, plannen en 
visies en voorstellingen naar aanleiding van het thema.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 P4  (A) Openbaar gebouw
 Jaar: 2, semester 4
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 224 uur en 8 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A)

 Leerdoel Vermogen verwerven om te gaan met een complex programma voor 
een openbaar gebouw. Inzicht krijgen in de relatie tussen een open-
baar gebouw en de locatie en de bredere context van de opgave. 
Omgaan met constructieve-, fysische-, bouwtechnische- en 
gebruikseisen. Ontwikkelen van ontwerpvaardigheden en het ver-
mogen om een ontwerp consistent tot op materiaal en detailniveau 
uit te werken.

 Opgave Ontwerp een openbaar gebouw met een complex programma van 
eisen. Programma en locatie liggen vast in de opgave. Ontwikkel 
een idee over de relatie tussen het programma en de locatie en de 
betekenis van het openbare gebouw. Werk het programma uit in een 
ruimtelijk ontwerp en schenk bij de uitwerking veel aandacht aan de 
expressie, materialisatie en detaillering van het gebouw.

 Object Een openbaar gebouw van redelijke omvang (1.000 - 3.000 m2) met 
een complex programma van eisen.

 Werkwijze Individueel ontwerp project, groepsgewijs begeleid door een archi-
tect. Het project is verbonden aan onderzoeksopgave O4.

 Resultaat Maquettes op een adequate schaal en zes A1-panelen. De panelen 
geven inzicht in de analyse van programma, de relatie tussen de 
opgave en zijn context en het ontwerponderzoek naar het mate-
rialiseren van het ontwerp. De panelen bevatten een ruimtelijke 
weergave van het ontwerp (perspectieven), plattegronden, doorsne-
den en geveltekeningen en details op een zelf te bepalen adequate 
schaal. Een geschreven toelichting van circa 400 woorden 1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 O4  (A) Materialisatie
 Jaar: 2, semester 4
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 84 uur en 3 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A)

 Leerdoel Kennis en inzicht verwerven in het ontwerpen en (product-techno-
logisch) ontwikkelen van bouwmaterialen. Het leren kritisch beoor-
delen van de relatie tussen een ontwerpuitgangspunt en de materi-
alisatie van het ontwerp en het leren beoordelen van materialen in 
relatie tot gebruik, onderhoud en veroudering.

 Inhoud Aan de hand van voorbeelden uit het industrieel ontwerp wordt het 
begrip materialiseren verder uitgerekt. Daarbij wordt de student 
uitgedaagd om vanuit een specifiek thema (bijvoorbeeld reliëf) of 
materiaal het productieproces, de verwerking en architectonische 
toepassingen te onderzoeken.

 Werkwijze Werkcollege in twee delen; de oefening wordt grotendeels tijdens 
de lesuren uitgevoerd. Het eerste deel van het werkcollege bestaat 
uit een confrontatie/gesprek met productontwerpers, architecten 
en producenten van materialen (eventueel gecombineerd met een 
excursie). Het tweede deel bestaat uit een oefening in het ontwer-
pen en ontwikkelen van een prototype voor een bouwmateriaal. 

 Resultaat Het resultaat is een werkboek op A3-formaat met daarin verslag-
legging van de gesprekken en excursie, het ontwikkelingsproces 
van het bouwmateriaal en de geproduceerde monsters, proeven en 
prototypen.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 C4/C6 (ASL) Theorie, maatschappij 
  en ontwerp
 Jaar: 2, semester 4
 Duur: 14 weken 
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel •  Het vanuit de bredere maatschappelijke en vakinhoude-
 lijke context kunnen plaatsen, duiden en analyseren van de 

ontwerpopgave. 
•  Het leren herkennen en beoordelen van relevant, effectief en pro-

ductief vooronderzoek binnen een ontwerpproces.
•  Het leren definiëren en verbinden van theorie, maatschappij, ont-

werpmethode en ‘ontwerpersmoraal’ in het ontwerpproces. 

Dit gebeurt zowel kennisgericht als thematisch, aan de hand van 
relevante cases uit heden en verleden.

 Inhoud Het college wordt over twee studiejaren aangeboden met elk jaar 
verschillende sprekers, thema’s en/of cases waarin de relaties en 
interactie tussen theorie, maatschappij en ontwerp worden bloot-
gelegd. De reeksen bestaan uit hoor- en werkcolleges. Deze worden 
(deels) gekoppeld aan de lectoraten. Een coördinator bewaakt 
inhoud en samenhang, leidt waar nodig de sprekers in, modereert 
discussies en betrekt de studenten bij de organisatie.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor de 
sprekers. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

  Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel schrif-
telijk, ofwel mondeling wordt afgenomen. 

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 2 EN 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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  Tentamen 2

  Jaar 3
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 P5 (ASL) Onderzoek en Ontwerp
 Jaar: 3, semester 5
 Duur: 12 weken
 Studielast- en punten: 196 uur en 7 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Leren zelfstandig een trefzekere opgave te formuleren vanuit een 
thematisch onderzoek. Door alle schaal- en abstractieniveaus 
heen ruimtelijke essenties en kansrijke situaties leren opsporen, 
benoemen en benutten. Aanscherpen van het eigen profiel als aan-
komend ontwerper. Kunnen beargumenteren en presenteren van 
eigen opvattingen over de toekomst van het gebouw, de stad en 
het landschap en de rol van de eigen discipline daarin. Bestaande 
conventies kritisch beschouwen en vanuit persoonlijke observa-
ties en onderzoek komen tot (vernieuwende) ruimtelijke modellen. 
Herkennen van de relatie tussen thema, eigen opgave en uitwer-
king. Kunnen organiseren van het werkproces om de uiteenlopende 
fases in het ontwerpproces recht te doen.

 Opgave Ontwikkel een stellingname en definieer een ontwerpopgave op 
basis van onderzoekend ontwerp binnen een door de docenten 
aangereikt thema. Dit thema biedt voldoende ruimte voor een per-
soonlijke verkenning van aan het thema gerelateerde, ruimtelijke 
vraagstukken. De ontwerpopgave bestaat uit een strategische 
interventie met een concreet programma. Beschouw het ontwerp 
als onderzoeksinstrument en plaats ruimtelijke studies binnen het 
actuele maatschappelijke- en vakdebat. De exacte locatie of het 
plangebied dat bij deze opgave hoort moet worden bepaald. Maak 
voor het essentiële planonderdeel een ontwerp en werk dit uit op 
het niveau van een schetsontwerp met relevante details. Bewaak 
daarbij steeds de relatie tussen het onderzoeksthema, de opgave, 
het ontwerponderzoek en de uitwerking. 

 Object De P5 stelt een ruimtelijke of programmatische ontwikkeling 
binnen een globaal omschreven onderzoeksthema aan de orde. 
Het onderzoeksthema heeft eventueel een relatie tot een groter 
semesterthema of een onderzoek van een van de lectoraten. Het ont-
werponderzoek richt zich op alle relevante schaalniveaus. Dit kan 
variëren van architectonisch detail, stedelijke context tot regionaal 
landschap. Binnen het project wordt de zelf gedefinieerde ontwer-
popgave uitgewerkt die in object kan variëren van één of meerdere 
gebouwen/objecten tot een samenhangend deel van het aange-
reikte studiegebied.

 Werkwijze De P5 bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit drie inten-
sieve weken waarin drie dagdelen per week in ateliervorm wordt 
gewerkt. Dit gebeurt in een wisselwerking met het opzetten van de 
O5 Paper. Het tweede deel bestaat uit negen dinsdagavonden. In 
het tweede deel wordt de in het eerste deel gedefinieerde projectop-
gave in negen weken verder uitgewerkt.

  In het eerste deel wordt het thema en de persoonlijke verkenning 
van relevante, ruimtelijke vraagstukken uitgediept en het studie-
gebied geanalyseerd. Dit gebeurt op basis van relevant onderzoek 
zoals architectuurhistorisch, landschaps- en stadsmorfologisch 
onderzoek, alsook door beleidsanalyse en ontwerponderzoek. In de 
eerste weken wordt op basis van de bevindingen een stellingname 
gepresenteerd. Analyse, onderzoekend ontwerp, schetsontwerp 
en debat leiden per student aan het einde van de derde week tot de 
definitie van een uit te werken opgave in de vorm van een project. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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Deze opgave moet leiden tot een ontwerp voor een bouwkundige, 
stedelijke of landschappelijke interventie. De docent accordeert de 
gestelde opgave.

  In het tweede deel van het project ligt het accent op de eigen disci-
pline. Verwerking van het vooronderzoek en inzet van het vakman-
schap komen bij de uitwerking van het plan aan de orde. Parallel aan 
de P5 volgt de student de O5. Daarin wordt een paper geschreven. 
De individuele onderzoeksvraag voor die paper komt voort uit het 
onderzoek in de eerste drie weken van de P5, maar wordt onafhan-
kelijk van dat project uitgewerkt.

  Het project wordt begeleid door twee docenten, een architect en een 
stedenbouwkundige of landschapsarchitect.

 Resultaat Aan het einde van week 3: stellingname in beeld en tekst en een 
ontwerpopgave in beeld en tekst en het daaraan ten grondslag lig-
gende ontwerponderzoek in schetsvorm. Daarnaast wordt aan het 
eind van de derde week een onderzoeksvraag voor de O5 gedefini-
eerd. Het resultaat in week 3 krijgt een schriftelijke beoordeling. 

  Het eindresultaat na 12 weken betreft het gehele project van ont-
werponderzoek tot opgavestelling, uitwerking en detail. Het project 
wordt gepresenteerd op minimaal vijf A1-panelen en wordt onder-
steund door maquettes op adequate schaal, teksten, films en andere 
presentatiemiddelen. Schaal, uitwerkingsgebieden en details 
worden in nauw overleg met de docent door de student bepaald. De 
relatie tussen ontwerponderzoek; de opgavestelling; de plankaart; 
ontwerpen voor de verschillende strategische projecten en eventu-
ele uitgewerkte details moet inzichtelijk zijn. Daarnaast wordt een 
toelichting geschreven van circa 400 woorden (1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 O5 (ASL) Paper
 Jaar: 3, semester 5
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 84 uur en 3 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Het verwerven van vaardigheden voor het schrijven van een goede 
paper. Het systematisch en analytisch opzetten van een relevant 
onderzoek, met oog voor het vakgebied en kennis van relevante lite-
ratuur en het consistent onderzoeken van een probleemstelling, met 
als doel het schrijven van een aantrekkelijk en goed leesbare paper. 

 Inhoud In 12 sessies, verspreid over 13 weken werkt de student in de O5 
paper onder begeleiding van de docent aan het formuleren van een 
probleemstelling, in samenhang met het project P5. De student zal 
zich in week 1 oriënteren op het thema, een onderwerp kiezen en dit 
in week 2 en 3 verder duiden. Aan de hand van relevante literatuur 
wordt het domein van het onderzoek bepaald. Een onderzoeksopzet 
en probleemstelling vormen de aanzet voor de planning van de 
verdere uitvoering van het onderzoek. Onderdelen als bronnenon-
derzoek, maar ook schrijfvaardigheden en tips voor mondeling pre-
senteren komen aan bod. Het onderzoek in het kader van de paper 
zal door de gekozen thematiek het P5 project voeden.

 Resultaat Een geschreven stuk, bij voorkeur geïllustreerd, met een omvang 
van ongeveer 2.000 woorden, met literatuurverwijzing. Aangeleverd 
als boekje in tweevoud (docent en bibliotheek).

 Werkwijze Individueel onderzoeksproject, groepsgewijs begeleid. 

 Anti-plagiaattool De Academie van Bouwkunst beschikt over ‘Safe Assignment’ als 
onderdeel van Blackboard. Daarmee worden alle teksten van O5 en 
O6 op plagiaat getoetst. (Zie artikel 24 OER.)

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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  Clinic
 Jaar: 3, semester 5
 Duur: 4 vrijdagen 
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A|S|L) en Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Het leerdoel van de clinic is het wegwerken van de deficiënties die 
tijdens het Tentamen 2 benoemd zijn. Van belang is dat de student 
na het Tentamen 2 scherper in beeld heeft welke aspecten sterk 
ontwikkeld zijn en welke aspecten gedurende het derde jaar van de 
studie extra aandacht vragen. Gedurende de eerste helft van het 
derde jaar kan de student hier al aan werken tijdens de P5 en de O5. 
Tijdens de clinic wordt de mogelijkheid geboden aan een specifiek 
aspect extra aandacht te geven.

 Inhoud Er worden meerdere thematische clinics aangeboden die ieder een 
specifiek aspect van het ontwerpproces behandelen. Elke student 
tekent vanuit een persoonlijke motivatie in overleg met zijn hoofd in 
op een van de clinics.

  Mogelijke onderwerpen van een clinic:
  - accelerator: hoe kom ik tot een idee? (interdisciplinair)
  - conceptualiseren: van idee naar conceptvorming (interdisciplinair)
  - iteratief proces, heen en weer ontwerpen, van analyse naar 

ontwerp (disciplinair)
  - doorontwerpen, doorwerken op schaalniveau, (disciplinair)
  - praktijk versus studie: praktijkportfolio maken (voor buitenlandse 

studenten)

 Werkwijze De Clinic volgt op de P5, gedurende vier volledige vrijdagen werkt 
de student individueel, begeleid door een docent aan een van de 
bovengenoemde thema’s. Hierbij kan een eerder afgerond project als 
onderwerp dienen. Ook kunnen oefeningen gegeven worden die de 
genoemde thema’s aan de orde stellen. 

 Resultaat De clinic levert de student extra vaardigheden of kennis en persoon-
lijk inzicht op over een specifiek aspect van het ontwerpproces. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 C3a/C5a (ASL) Ontwerpmethodiek
 Jaar: 2 en 3; 1e kwartaal 
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Inzicht verwerven in het proces van ontwerpen; vaardigheid ont-
wikkelen om dit proces te sturen; leren kennen en herkennen van 
kritische fases in een ontwerpproces en inzicht verwerven in de 
middelen om hier succesvol doorheen te komen. Verbeteren van de 
persoonlijke ontwerpvaardigheden.

 Inhoud De reeks heeft het karakter van een werkcollege waarin de coördi-
natoren en lezinggevers samen met de studenten het ontwerppro-
ces verkennen en de kritische momenten daarin inventariseren. 
De reeks sprekers (onderzoekers, ontwerpers) belichten die ver-
schillende aspecten vanuit de eigen vakuitoefening en theorie. 
Voorbeelden zijn: het moment van ‘ideevinding’; de rol van de eerste 
schets; vastzitten in het ontwerp; de rol van kennisverwerving 
(materiaal, constructie); de betekenis van aan te leren vaardigheden 
(tekenen, analyseren, ontwerpend onderzoek) in verhouding tot het 
onbenoembare talent; de organisatie van het ontwerpproces.

 Resultaat Om de relatie met de persoonlijke ontwerpvaardigheid te onderzoe-
ken wordt de student geacht een kort verslag te schrijven waaruit 
blijkt welke conclusies uit de reeks worden getrokken ten aanzien 
van de eigen werkwijze. 

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 C3b/C5b (A) Vakuitoefening
 Jaar: 3, semester 5
 Duur: 7 weken 
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A)

 Leerdoel Inzicht verwerven in succes- en faalfactoren binnen en buiten 
het ontwerpproces; inzicht verwerven in de relatie tussen visie, 
ambacht en resultaat. Confrontatie met de variatie (naar schaal, 
complexiteit, context) in en spreiding (internationaal, nationaal, 
regionaal en lokaal) van het eigen professioneel bereik; dialoog met 
vakgenoten over de reikwijdte van de disciplines en de kern van 
de vakbeoefening. Inzicht verwerven in verschillende vormen van 
ondernemerschap. 

 Inhoud Een reeks vakgenoten wordt uitgenodigd te komen vertellen over 
hun eigen oeuvre. Inleiders wordt gevraagd uiteen te zetten hoe ze 
als ontwerper de verschillende opdrachten interpreteren, uitwerken 
en oplossen. Inhoudelijke en stilistische overwegingen worden 
expliciet gemaakt en cruciale keuzemomenten uitvergroot. De stu-
denten bereiden de gesprekken voor en ondervragen de gasten over 
hun profiel. De wijze waarop vakkennis, onderzoek, ondernemer-
schap en inspiratie in het ontwerp zijn vertaald staan centraal.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor de 
sprekers.

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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  Winter School (ASL) 
 Jaar: 1, 2 en 3, semester 2, 4 en 6
 Duur: 2 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Interdisciplinair en in teamverband leren werken aan een opgave 
die de randen van de drie vakgebieden opzoekt dan wel over-
schrijdt; daarmee de eigen horizon vergroten als ontwerper die in 
een bredere sociaal-culturele context werkt. Trainen van intuïtie 
en het in beperkte tijd omzetten van een idee naar een geïnspireerd 
product.

 Opgave De Winter School wordt afwisselend geleid door een van de hoofden 
van de opleidingen, of een gastcurator. De opgave zal dientenge-
volge onvoorspelbaar zijn, met als conditie dat het om een gebied 
of thema gaat dat de ontwerpende disciplines raakt en zou moeten 
kunnen voeden. De Winter School is in de breedste zin het ‘onder-
gaan van een ervaring’, die afhankelijk van hoofd van de opleiding 
meer of minder duidelijk een vastomlijnd te ontwerpen object zal 
kennen. De opgave kan het karakter van een prijsvraag hebben.

 Werkwijze Binnen twee weken wordt in interdisciplinaire teams intensief 
gewerkt. Op de vrijdagen en in de weekends wordt de gehele dag 
besteed, door de week alleen de avonden. De resultaten worden op 
de laatste vrijdagmiddag gepresenteerd. De Winter School heeft een 
internationaal karakter door de deelname van buitenlandse studen-
ten en docenten.

 Resultaat Het resultaat van de Winter School kan variëren van gebouwde 
objecten tot statements, manifesten, (openbaar) debat, plannen en 
visies en voorstellingen naar aanleiding van het thema.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 P6 (A) Integraal Ontwerp
 Jaar: 3, semester 6
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 224 uur en 8 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A)

 Leerdoel Aanscherpen van het eigen profiel als ontwerper. Leren aan de hand 
van een gegeven locatie en/of programma door middel van ontwer-
ponderzoek een ontwerpopgave te formuleren. Beargumenteren 
en presenteren van de relevantie van de opgave in een bredere 
context en van de eigen fascinaties/opvattingen en deze uitwerken 
in een ruimtelijk architectonisch ontwerp. Leren organiseren van 
een langer lopend ontwerpproject. Omgaan met constructieve-, 
fysische-, bouwtechnische- en gebruikseisen. Ontwikkelen van 
ontwerpvaardigheden en het vermogen verwerven om een ontwerp 
consistent tot op materiaal- en detailniveau uit te werken.

 Opgave Ontwikkel door ontwerponderzoek voor een gegeven programma of 
locatie een ontwerpopgave. Verken bij de formulering van de opgave 
en de uitwerking persoonlijke fascinaties en de bredere (maatschap-
pelijke) context. Werk de ontwerpopgave uit in een gedetailleerd 
ruimtelijk ontwerp voor een gebouw of ensemble van gebouwen. 
Het ontwerp moet tot materiaal en detailniveau zijn uitgewerkt.

 Object Een gebouw of ensemble, met een gemengd of publiek programma.

 Werkwijze Individueel ontwerpproject voor architectuur studenten. Project 
wordt groepsgewijs begeleid door een architect. In de eerste weken 
wordt het thema uitgediept en de locatie geanalyseerd. Dit gebeurt 
op basis van relevant onderzoek zoals architectuurhistorisch, land-
schaps- en stadsmorfologisch onderzoek, alsook door programma-
tisch- en ontwerponderzoek. Ontwerponderzoek, schetsontwerp 
en debat leiden per student aan het einde van de derde week tot de 
definitie van een opgave voor een gebouw of ensemble, met een 
gemengd of publiek programma. 
In het vervolg van het project ligt het accent op het uitwerken van de 
opgave waarbij programma, ruimtelijkheid, structuur, materiaal en 
constructie in een consistent ontwerp worden geïntegreerd.

 Resultaat Maquettes op een adequate schaal en zes A1-panelen. De panelen 
geven inzicht in de persoonlijke fascinaties en het onderzoek en 
bevatten perspectieven, plattegronden, doorsneden, geveltekenin-
gen en details op een adequate schaal. Digitale presentaties zijn als 
aanvulling mogelijk maar worden niet geaccepteerd als vervanging 
van maquettes en panelen.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 O6 (ASL) Paper & Afstudeerclinic
 Jaar: 3, semester 6
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 84 uur en 3 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

  Paper
 Leerdoel Het op persoonlijke wijze schriftelijk bestuderen, onderzoeken en 

beschrijven van een relevant onderwerp in het licht van het maat-
schappelijk debat of op grond van eigen fascinaties dat de basis 
kan vormen voor het afstudeerplan. Systematisch vastleggen van 
theoretische, ideologische en opiniërende overwegingen omtrent 
het zelfgekozen onderwerp. Kernachtig en zorgvuldig verwoorden 
van de achtergronden bij een specifieke ruimtelijke thematiek of 
opgave. Ontdekken en aanscherpen van de eigen schrijfstijl. In het 
derde jaar schrijft de student twee papers; dat gebeurt in onderwij-
selementen O5 en O6. Door dit twee keer te doen ontwikkeld hij of zij 
onderzoeks- en redactionele ervaring.

 Inhoud In 13 sessies, verspreid over 16 weken werkt de student in de O6 
afstudeerpaper onder begeleiding van een docent aan het formu-
leren en uitwerken van een relevante onderzoeksvraag, doet deze 
zelfstandig onderzoek (literatuurstudie, veldwerk, planvergelijking 
of anderszins) en schrijft een paper, waarin de gestelde vraag of 
kwestie wordt uitgewerkt.

  De O6 loopt parallel aan de ‘afstudeerclinic’ met het hoofd van de 
opleiding waarin de (globale) afstudeeropgave wordt gedefinieerd. 
Op gezette momenten vindt er afstemming tussen paper en afstu-
deerclinic plaats. 

 Werkwijze Individueel onderzoeksproject, groepsgewijs begeleid.

 Resultaat Een geschreven stuk, bij voorkeur geïllustreerd, met een 
omvang van maximaal 3.500 woorden, met literatuurverwijzing. 
Aangeleverd als boekje in tweevoud (docent en bibliotheek). Een 
publieke presentatie van het onderzoek. 

 Anti-plagiaattool De Academie van Bouwkunst beschikt over ‘Safe Assignment’ als 
onderdeel van Blackboard. Daarmee worden alle teksten van O5 en 
O6 op plagiaat getoetst. (Zie artikel 24 OER.)

  Afstudeerclinic
 Leerdoel Het leren organiseren van een project. Het kiezen van een relevant 

onderwerp in het licht van het maatschappelijk debat of op grond 
van eigen drijfveren dat de basis kan vormen voor het afstuderen. 
Het formuleren van een heldere afstudeeropgave die voortbouwt op 
het eerder gekozen onderwerp.

 Inhoud De afstudeerclinic bestaat uit vier sessies, verspreid over zestien 
weken, waarbij een student begeleid wordt door het hoofd van de 
opleiding in het formuleren van de afstudeeropgave, waarbij ant-
woord wordt gegeven op de vragen: Wat? (onderwerp afstuderen), 
Waarom? (maatschappelijke relevantie, persoonlijke drijfveren), 
Waar? (locatie) en met Wie? (mentor en begeleidingscommissie). De 
Afstudeerclinic loopt parallel aan de O6.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 Werkwijze Individueel onderzoeksproject, groepsgewijs begeleid.

 Resultaat Een scherp gepositioneerde samenvatting van het afstudeerproject, 
globale omvang 1 à 2 A4 pagina’s tekst, waar nodig of gewenst geïl-
lustreerd. De samenvatting is de opmaat voor het Afstudeerplan (zie 
hoofdstuk ‘Het afstudeerproject’).

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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 C4/C6 (ASL) Theorie, maatschappij 
  en ontwerp
 Jaar: 2, semester 4 en jaar 3, semester 6
 Duur: 14 weken 
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel •  Het vanuit de bredere maatschappelijke en vakinhoude-
 lijke context kunnen plaatsen, duiden en analyseren van de 

ontwerpopgave. 
•  Het leren herkennen en beoordelen van relevant, effectief en pro-

ductief vooronderzoek binnen een ontwerpproces.
•  Het leren definiëren en verbinden van theorie, maatschappij, ont-

werpmethode en ‘ontwerpersmoraal’ in het ontwerpproces. 

Dit gebeurt zowel kennisgericht als thematisch, aan de hand van 
relevante cases uit heden en verleden.

 Inhoud Het college wordt over twee studiejaren aangeboden met elk jaar 
verschillende sprekers, thema’s en/of casussen waarin de relaties en 
interactie tussen theorie, maatschappij en ontwerp worden bloot-
gelegd. De reeksen bestaan uit hoor- en werkcolleges. Deze worden 
(deels) gekoppeld aan de lectoraten. Een coördinator bewaakt 
inhoud en samenhang, leidt waar nodig de sprekers in, modereert 
discussies en betrekt de studenten bij de organisatie.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor 
de sprekers. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. 
Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel schrif-
telijk, ofwel mondeling wordt afgenomen.

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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  Tentamen 3

  Jaar 4
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  Studieprogramma jaar 4
 Afstuderen In het vierde jaar vangt het afstudeertraject aan. Zie het hoofdstuk 7 

Afstuderen voor alle informatie over de afstudeerprocedure.

 Tentamen 4 Het Tentamen 4 volgt op een positief advies van de afstudeercom-
missie ten aanzien van het afstudeerwerk (na de vierde commissie-
bijeenkomst). Zie het hoofdstuk 6 Tentamens voor alle informatie.

 JAAR 4 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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  Eindtermen
  master Architectuur

Een architect die is afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst 
in Amsterdam heeft: 
• het vermogen tot architectonische vormgeving die voldoet aan 

esthetische en aan technische en functionele eisen;
• een passende kennis van de geschiedenis van de architectuur, 

aanverwante kunstvormen en menswetenschappen, evenals 
van de maatschappelijke en culturele stromingen voor zover die 
van invloed zijn op het vakgebied;

• kennis van de beeldende kunsten voor zover die van invloed 
kunnen zijn op de kwaliteit van de architectonische vormgeving;

• passende kennis van stedenbouw, planologie en daarbij 
gebruikte technieken;

• inzicht in de relatie tussen mensen en architectonische con-
structies en tussen architectonische constructies en hun omge-
ving, alsmede in de noodzaak om architectonische constructies 
en de ruimtes daartussen af te stemmen op menselijke behoef-
ten en maatstaven;

• 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;

• inzicht in, en vaardigheid met de methoden van onderzoek en 
voorbereiding van een project;

• inzicht in de problemen op het gebied van het constructieve 
ontwerp, de constructie en de civiele bouwkunde in verband met 
het ontwerpen van gebouwen;

• passende kennis van de natuurkundige en technologische 
vraagstukken, alsmede van de functie van een bouwwerk met 
het oog op het verschaffen van comfort en bescherming tegen 
weersomstandigheden;

• technische bekwaamheid als ontwerper, ten einde binnen de 
door begrotingsfactoren en bouwvoorschriften gestelde grenzen 
te kunnen voldoen aan de eisen van de gebruikers van het 
betrokken gebouw;

• passende kennis van de industrieën, organisaties en procedures 
die een rol spelen bij het omzetten van ontwerpen in bouwwer-
ken en het inpassen van plannen in de planologie;

• vaardigheid in beeld, geschrift en woord om een ontwerp en plan 
inzichtelijk te maken voor anderen.

 JAAR 4 MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR
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Masteropleiding 
Stedenbouw
 Hoofd Arjan Klok
 CROHO-code 44337
 Graad Urbanist, Master of Science
 Studielast  240 European Credits (120 EC masteropleiding / 120 EC 

beroepservaring)
 Voltijd
 Voertaal  Nederlands en Engels
 Contact avb-info@ahk.nl

 Toelatingseisen HBO Bachelor; afstudeerrichting Bouwkunde, Civiele Techniek, 
Ruimtelijke Ordening en Planning met differentiatie architectuur, 
stedenbouw, stad- en streekontwikkeling of planologie. 
Bachelor TU Delft of Eindhoven; afstudeerrichting 
Stedenbouwkunde. 
Voor overige vooropleidingen zie het hoofdstuk 9.3 Toelatingseisen 
master Stedenbouw.

mailto:avb-info%40ahk.nl?subject=
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V3 (ASL)

V1 (ASL)

MASTEROPLEIDING STEDENBOUW

V2 (ASL)
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MASTEROPLEIDING STEDENBOUW

Buitenschoolscurriculum

keuzepunten** beroepservaring

**Studenten dienen in het 2e en 3e jaar in totaal 3 keuzepunten te halen (3 EC) 
1 keuzepunt is verplicht en bestaat uit een serie 1∙Lectures
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Praktijk-
documenten

15

15

Praktijk-
documenten

14

Praktijkmodules 1

Praktijkuren
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Praktijk-
documenten

15

Praktijkuren

15

Praktijk-
documenten

14

Praktijkmodules 1

Beoordeling praktijkdocumenten

Beoordeling praktijkdocumenten

Beoordeling praktijkdocumenten

Beoordeling praktijkdocumenten

Praktijkuren

Praktijkuren
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 P1a (ASL) Plaats
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Leren een gegeven locatie als ‘plek’ met stedenbouwkundige en 
landschappelijke karakteristieken te lezen. Trainen van concept-
vorming. Trainen van ruimtelijke en compositorische vaardighe-
den; onderkennen van de wederkerige relatie tussen een plek met 
zijn eigenaardigheden en een ingreep die daarin gedaan wordt. 
Vermogen verwerven om deze relatie te analyseren en te vertalen in 
een ruimtelijk ontwerp.

 Opgave Het ontwerpen van een gedefinieerde stedelijke of landschappelijke 
ruimte op de gegeven locatie. Ontwikkel een ruimtelijk concept op 
de gegeven locatie, met als vertrekpunt de karakteristieken van de 
plek. Uit het ruimtelijk concept moet overtuigend blijken welke wis-
selwerking er is tussen de gegeven situatie en de nieuw ontworpen 
stedelijke of landschappelijke ruimte. De ingreep is ruimtelijk van 
aard, maar mag in programmatische zin onbepaald zijn. Werk het 
ontwerp uit tot het niveau van het cruciale detail. 

 Object Een locatie met specifieke stedenbouwkundige en landschappelijke 
karakteristieken, die uitnodigen tot commentaar. De locatie is dui-
delijk begrensd.

 Werkwijze Individueel te doorlopen ontwerpproject, groepsgewijs begeleid 
door een stedenbouwkundige of landschapsarchitect. Een excursie 
naar de locatie maakt deel uit van het project. 

 Resultaat Maquettes op schaal 1:500-1:200; minimaal twee A1-panelen met 
de ruimtelijke analyse van locatie en programma; ontwerpuitgangs-
punten; ontwerponderzoek naar de ruimtelijke sequentie van het 
ontwerp; ruimtelijke weergave van het ontwerp (perspectieven, 
plattegronden, doorsneden en geveltekeningen schaal 1:100- 1:50).

  Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 P1b (ASL) Ruimte
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Verwerven van elementaire ruimtelijke, compositorische vaardighe-
den; analyseren van locatie en programma van eisen; interpreteren 
van deze randvoorwaarden tot een zelfstandig ontwerpuitgangs-
punt dat kan worden uitgewerkt in een ruimtelijk ontwerp; leren 
omgaan met gebruikseisen en architectonische fascinaties en op 
grond hiervan komen tot een ontwerp. 

 Opgave Ontwerp een bouwwerk/object/gebouw van bescheiden omvang 
met een openbare functie op een stedelijke of landschappelijke 
locatie. Interpreteer randvoorwaarden, locatie en programma van 
eisen tot een zelfstandig ontwerpuitgangspunt. Schenk bij het 
ontwerpen aandacht aan de ruimtelijkheid, de overgangen van 
ruimtes en de overgangen van binnen naar buiten. Zorg ervoor dat 
het programma op een logische en ruimtelijke wijze in het bouwvo-
lume wordt geïntegreerd. Nadruk in het ontwerpproces ligt op het 
onderzoeken van de ruimtelijk-compositorische aspecten in relatie 
tot verschijningsvorm van het object.

 Object Een (vrijstaand) bouwwerk bestaande uit minimaal drie relevante 
ruimtes die in relatie tot elkaar staan en in relatie met hun omge-
ving. Het bouwwerk heeft een openbare functie op een stedelijke 
of landschappelijke locatie. Locatie en programma liggen vast in de 
opgave.

 Werkwijze Individueel te doorlopen ontwerpproject waarbij de nadruk ligt 
op ruimtelijk onderzoek middels maquettes en tekeningen van de 
doorsnede van gebouw en omgeving, groepsgewijs begeleid door 
een architect. Een excursie naar de locatie maakt deel uit van het 
project.

 Resultaat Maquettes schaal 1:50 - 1:20; minimaal twee A1-panelen met de 
ruimtelijke analyses van locatie en programma; ontwerpuitgangs-
punten; ontwerponderzoek naar de ruimtelijke sequentie van het 
ontwerp; ruimtelijke weergave van het ontwerp (perspectieven, 
plattegronden, doorsneden en geveltekeningen schaal 1:50). 

  Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 O1 (ASL) Repertoire
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Verwerven van kennis van het architectonisch, stedenbouwkundig 
en landschapsarchitectonisch repertoire. Leren analyseren van 
de belangrijke voorbeelden en referenties, doorzien van het belang 
van historisch en stilistisch onderzoek. Oefenen met schaal- en 
maatvoeringkwesties, dichtheid, hoeveelheid, uitzicht, afstand, 
enzovoort; ontwikkelen en toepassen van verschillende analyse- en 
notatietechnieken.

 Inhoud Door de docenten worden verschillende plattegronden, situaties en 
patronen aangeboden waarop reducties en bewerkingen worden 
uitgevoerd. Met verschillende cartografische bewerkingen zoals 
‘knip en plak’, ‘bereken en teken’, ‘vergroot en verklein’, ‘haal weg 
en voeg toe’ zullen maat- en schaalgevoel worden aangesproken 
en inzicht in onder meer omvang, dichtheden, aantallen en afstand 
worden ontwikkeld. Aan de hand van verschillende architectoni-
sche en topografische bewerkingen zoals ‘restaureren’, ‘citeren’, 
‘plagiëren’, ‘parafraseren’, ‘vervalsen’ en ‘klonen’ zullen een kriti-
sche houding ten opzichte van het verleden en het historisch besef 
ten aanzien van de eigen omgeving worden aangesproken en ont-
wikkeld. De bewerkingen worden in schetsen vastgelegd; de reeks 
schetsen is het individuele product.

 Werkwijze Werkcollege; de oefening wordt geheel tijdens de lesuren uitge-
voerd. In blokken van drie keer vijf weken wordt aan de hand van 
drie werkboeken het disciplinaire repertoire behandeld. Een excur-
sie is onderdeel van de O1. Onder leiding van een coördinator berei-
den studenten zelf een excursieonderdeel voor en maken de gids.

 Resultaat Naast bijdrage aan de excursiegids worden gevraagd presentatie-
schetsen in een tijdbalk, waarbij een kennistoets plaatsvindt met de 
hele groep rondom het gezamenlijk paneel. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 V1 en V2 (ASL) Doel: Autonomie; 
  Oorsprong: Kunst
 Jaar: 1, Semester 1 en 2
 Duur: 2 maal 11 weken
 Studielast- en punten: 2 maal 28 uur en 2 maal 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoelen Ontwikkelen van een autonoom handschrift;
  Ontdekken van het ambachtelijk maken;
  Begrip ontwikkelen voor een visueel kader;
  Vormgeven pur sang;
  De oergedachte;
  Zelf opdracht genererend denken;
  Beeldend communiceren.

 Omschrijving In een eerste fase werken we de student los van alle pragmatiek 
en dwingen we hem of haar alle wel omschreven balustrades los 
te laten. Hierbij zoeken we het onzekere spanningsveld op van de 
onbeschreven ruimte, het onbeschreven blad, open landschap of 
de stateloze stedenbouw. Kunst vormt hierbij de grondslag en dit 
gebeurt aan de hand van gedreven en ervaren kunstenaars en auto-
noom ontwerpers. 

 Middel, werkwijze Het gebruikte middelen zijn: Beeldende kunst, fotografie en film, 
audiovisuele kunst, de collage en ambacht. De werkwijze is docent 
afhankelijk, daardoor uiterst specifiek en dus onvoorspelbaar. 

 Resultaat Een object, beeld, film, schets, boek, maquette of ruimtelijke 
installatie.

  Allen gedocumenteerd met een ‘One minute film’ per project.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW



140

 Tools 1+2 (SL) Landschapsanalyse
 Jaar: 1, semester 1 en 2
 Duur: 4 maal 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (SL)

 Leerdoel Kennis verwerven van verschillende landschapstypen. Verwerven 
van inzicht in het landschap als systeem. Leren herkennen van 
locatiespecifieke kenmerken. Vanuit de landschapsanalyse leren 
een opgave te definiëren en doelen en wensen te bepalen: hoofd- en 
bijzaken in het systeem landschap leren onderscheiden. Werken met 
topografische analyse, de horizontale relaties en stromingen in het 
landschap en topologische analyse, verticale relaties in het land-
schap tussen geologische ondergrond, bodem, waterhuishouding, 
flora, fauna en nederzettingsvormen. Hoe is het landschap oorspron-
kelijk ontstaan, wat is de karakteristiek ten opzichte van andere 
landschapstypen? Hoe heeft het landschap zich in de historie ont-
wikkeld? Welke landschapselementen drukken zich sterk uit in het 
gebied? 

 Inhoud Aan de hand van een aantal voorgestelde locaties het landschap 
als systeem ontrafelen. De diverse lagen van het landschap worden 
benoemd en de samenhang tussen de systemen wordt inzichtelijk 
gemaakt. Het landschap wordt op verschillende schaalniveaus 
geanalyseerd: van de grote samenhang (landschapstypen) tot een 
specifieke plek. Een systematische landschapsanalyse maken en in 
tekening weergeven. Op verschillende schaalniveaus analyseren. 
De verbinding leggen tussen de biotische en antropogene laag van 
het landschap en de ondergrond van bodem, water, geomorfolo-
gie. Divers kaartmateriaal lezen en de informatie interpreteren. 
Terreinstudie. Literatuurstudie

 Werkwijze Werkcollege; de oefening wordt geheel tijdens de lesuren uitge-
voerd. Locatiebezoek vormt een onderdeel van de werkcolleges .

NB: Deze aangepaste vormstudie wordt gevolgd door oud-cursisten 
van de Cursus Stedenbouw en Landschapsarchitectuur en afgestu-
deerde studenten van de HKU.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 C1a (ASL) Geschiedenis: 
  landschapsarchitectuur
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Doel van het college is kennis te verwerven van en inzicht te krijgen 
in de praktische, historische en theoretische ontwikkelingen die de 
ruimtelijke disciplines tot op heden bepalen en greep te krijgen op 
het beschikbare repertoire. Dit om het de student mogelijk te maken 
een eigen positie te bepalen ten opzichte van de ontwerptradities 
in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hoewel de 
drie disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitec-
tuur steeds ook in relatie tot elkaar worden behandeld, worden de 
colleges disciplinair aangeboden. 

 Inhoud Dit college volgt aan de hand van geselecteerde thema’s de ont-
wikkelingen in de landschapsarchitectuur, met name in de laatste 
twee eeuwen. De discipline wordt zowel op zichzelf als in relatie tot 
andere ruimtelijke, culturele en sociaal-economische ontwikkelin-
gen behandeld. De rol van de landschapsarchitectuur bij de vormge-
ving van Nederland, in studie en praktijk, in object van ontwerp en 
onderzoek, krijgt daarbij aandacht.

  Aan de orde komen relevante veranderingen in theorie en praktijk 
van het ontwerpen, in de rol van de ontwerper en in de opgaven 
waar de ontwerpers voor stonden en staan. De aanpak kan per 
college verschillend zijn: monografisch, thematisch, meer algemeen 
historisch of theoretisch. Thema’s kunnen behandeld worden vanuit 
verschillend historisch perspectief, zoals stijl, iconografie, ideologie 
of geografie. Er zullen met name Nederlandse voorbeelden gepre-
senteerd worden, geïnterpreteerd in een internationale context. 
Sprekers kunnen zowel (historisch) onderzoekers zijn als ontwer-
pers. Een moderator verbindt de colleges en leidt de discussie. Het 
maken van een logboek met een bespiegeling op de stof van de col-
leges maakt deel uit van de collegereeks en zal getoetst worden.

 Resultaat Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel 
mondeling, ofwel schriftelijk wordt afgenomen. Aan het eind van 
het eerste jaar is er een excursie door Nederland, de zogenaamde 
Holland Tour, met het doel hoog- en laagdynamische delen van 
het stadslandschap te doorkruisen en gezamenlijk het zicht op het 
oeuvre van ruimtelijke ontwerpers uit heden en verleden te verbre-
den. Ontwerpen die tijdens de studie aan de hand van tekeningen 
en foto’s zijn onderzocht, worden nu in werkelijkheid bestudeerd. 
De route en de objecten worden in samenspraak met de studenten 
gekozen en de bijbehorende excursiegids wordt door hen samenge-
steld. De studenten geven tijdens de excursie een presentatie over 
het excursiedoel van hun keuze.

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW



142

 C1b (ASL) Geschiedenis: 
  architectuur
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Doel van het college is kennis te verwerven van en inzicht te krijgen 
in de praktische, historische en theoretische ontwikkelingen die de 
ruimtelijke disciplines tot op heden bepalen en greep te krijgen op 
het beschikbare repertoire. Dit om het de student mogelijk te maken 
een eigen positie te bepalen ten opzichte van de ontwerptradities 
in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hoewel de 
drie disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitec-
tuur steeds ook in relatie tot elkaar worden behandeld, worden de 
colleges disciplinair aangeboden. 

 Inhoud Dit college volgt aan de hand van geselecteerde thema’s de ontwik-
kelingen in de architectuur, met name in de laatste twee eeuwen. 
De discipline wordt zowel op zichzelf als in relatie tot andere ruim-
telijke, programmatische en sociaal-economische ontwikkelingen 
behandeld. De rol van de architectuur bij de vormgeving van het 
kunstwerk Nederland, in studie en praktijk object bij uitstek van 
ontwerp en onderzoek, voor de student en afgestudeerde, krijgt 
daarbij bijzondere aandacht. 
Aan de orde komen relevante veranderingen in theorie en praktijk 
van het ontwerpen, in de rol van de ontwerper en in de opgaven 
waar de ontwerpers voor werden en worden gesteld. 
De aanpak kan per college verschillend zijn: monografisch, thema-
tisch of meer algemeen historisch of theoretisch. Sprekers kunnen 
zowel (historisch) onderzoekers zijn als ontwerpers. Een moderator 
verbindt de colleges en leidt de discussie. Verplichte literatuur zal 
deel uitmaken van de collegereeks en kan getoetst worden.

 Resultaat Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel 
mondeling, ofwel schriftelijk wordt afgenomen. Aan het eind van 
het eerste jaar is er een excursie door Nederland, de zogenaamde 
Holland Tour, met het doel hoog- en laagdynamische delen van 
het stadslandschap te doorkruisen en gezamenlijk het zicht op het 
oeuvre van ruimtelijke ontwerpers uit heden en verleden te verbre-
den. Ontwerpen die tijdens de studie aan de hand van tekeningen 
en foto’s zijn onderzocht, worden nu in werkelijkheid bestudeerd. 
De route en de objecten worden in samenspraak met de studenten 
gekozen en de bijbehorende excursiegids wordt door hen samenge-
steld. De studenten geven tijdens de excursie een presentatie over 
het excursiedoel van hun keuze.

  Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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  Winter School (ASL)
 Jaar: 1, 2 en 3, semester 2, 4 en 6
 Duur: 2 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Interdisciplinair en in teamverband leren werken aan een opgave 
die de randen van de drie vakgebieden opzoekt dan wel over-
schrijdt; daarmee de eigen horizon vergroten als ontwerper die in 
een bredere sociaal-culturele context werkt. Trainen van intuïtie 
en het in beperkte tijd omzetten van een idee naar een geïnspireerd 
product.

 Opgave De Winter School wordt afwisselend geleid door een van de hoofden 
van de opleidingen, of een gastcurator. De opgave zal dientenge-
volge onvoorspelbaar zijn, met als conditie dat het om een gebied 
of thema gaat dat de ontwerpende disciplines raakt en zou moeten 
kunnen voeden. De Winter School is in de breedste zin het ‘onder-
gaan van een ervaring’, die afhankelijk van hoofd van de opleiding 
meer of minder duidelijk een vastomlijnd te ontwerpen object zal 
kennen. De opgave kan het karakter van een prijsvraag hebben.

 Werkwijze Binnen twee weken wordt in interdisciplinaire teams intensief 
gewerkt. Op de vrijdagen en in de weekends wordt de gehele dag 
besteed, door de week alleen de avonden. De resultaten worden op 
de laatste vrijdagmiddag gepresenteerd. De Winter School heeft een 
internationaal karakter door de deelname van buitenlandse studen-
ten en docenten.

 Resultaat Het resultaat van de Winter School kan variëren van gebouwde 
objecten tot statements, manifesten, (openbaar) debat, plannen en 
visies en voorstellingen naar aanleiding van het thema.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 P2a (S) Stedelijk weefsel
 Jaar: 1 semester 2
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (S)

 Leerdoel Het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden, het leren omgaan met 
de bouwstenen van het stedenbouwkundig plan. Het ontwikkelen 
van conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp van een stads-
buurt. Het leren omzetten van een concept in een stedenbouwkun-
dige verkaveling. Het hanteren van een begrippenkader waarin 
stedelijkheid, dichtheden, openbare ruimte kwaliteit, ontsluitings-
principes, bebouwingstypologie, transformatiemogelijkheden in 
tijd aan de orde komen. Het ontwikkelen van precisie in maat en 
schaal van de bouwstenen van het stedelijk weefsel. Speciale aan-
dacht voor duurzaamheid, i.e. bruikbaarheid en flexibiliteit in de 
ruimtelijke structuur en de maatvoering van het stedenbouwkundig 
plan.

 Opgave Maak een stedenbouwkundig ontwerp voor een stadsbuurt. 
Verbind deze met zijn omgeving. De opgave is relatief groot in 
schaal en vraagt om een sterk concept en een heldere uitspraak op 
structuurniveau. Vergelijk de compositie met stedelijke weefsels uit 
de omgeving of het repertoire. Reflecteer op het begrip duurzaam-
heid en onderzoek wat dit voor de bouwstenen en de compositie van 
het plan betekent.

 Object Een nog niet ontwikkelde plek of een te herontwikkelen plek in een 
verstedelijkte Nederlandse context. Een eenduidige, begrensde 
plek van circa 10 tot 20 ha. 

 Werkwijze Er wordt een analyse gemaakt van de plek en de positie in het ver-
stedelijkt gebied. Er wordt een concept ontwikkeld voor een (duur-
zame) buurt met een daarbij horend begrippenkader.
Deze begrippen worden vertaald naar stedenbouwkundige: ver-
kavelingsstructuur, straten, groen en een scherp geformuleerde 
gedachte over typologie en schaal van de bebouwing. Bij het project 
wordt gebruik gemaakt van de kennis die wordt opgedaan in het 
O1 Repertoire-onderzoek. Individueel te doorlopen ontwerpproject, 
groepsgewijs begeleid. Een excursie naar de locatie maakt deel uit 
van het project. 

 Resultaat Een stedenbouwkundig raamwerk voor een duurzame stadsbuurt 
en een uitwerking van een uitsnede. Het ontwerp wordt inzich-
telijk gemaakt door o.a. profielen, doorsneden, perspectiefteke-
ningen, referentiebeelden en maquettes op adequate schalen. 
Presentatie op minimaal drie A1-panelen met daarop in ieder geval 
conceptdiagrammen, thematische analysetekeningen waarin de 
gehanteerde begrippen en bouwstenen worden uitgelegd, en een 
plankaart (1:2000) met deeluitwerkingen en profielen (1:500-1:100). 
Overzichtsmaquette(s) (1:1000 en/of 1:500) en een deelmaquette 
(1:500 en/of 1:200) van een doorsnede over het plangebied die uitlegt 
hoe de onderdelen van het stedelijk weefsel op elkaar aansluiten. 
Een geschreven toelichting van circa 400 woorden (1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 P2b (SL) Openbare Ruimte
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (SL)

 Leerdoel Het inzicht krijgen in de werking van grotere en complexe publieke 
openbare ruimtes. Inzicht krijgen in de wisselwerking tussen 
openbare ruimte en privaat domein. Het ontwikkelen van ontwerp-
vaardigheden om sferen te regisseren in een stedenbouwkundige 
context met de openbare ruimte als basis. Inzicht verwerven in hoe 
ruimtes binnen een totaal samenhangen en de invloed die dat heeft 
op de beleving en het functioneren van de afzonderlijke ruimtes. 
Leren werken met volumes, typologie en oriëntatie van bebouwing, 
programma, verkeer, infrastructurele voorzieningen, inrichting en 
materialisatie als gereedschap in de openbare ruimte.

 Opgave Maak een globaal stedenbouwkundig plan met als basis een gede-
tailleerd ontwerp voor een stedelijke openbare ruimte. Bebouwing 
kan hierbij worden ingezet om de openbare ruimte te vormen. 
Ontwerp een samenhangende structuur van stedelijke ruimtes 
met verschillende sferen. Richt de openbare ruimte in samenhang 
met het functioneren van het gebouwd programma. Verbind de 
openbare ruimte met de omgeving. Werk karakteristieke onderdelen 
van het openbare ruimte ontwerp uit. Benoem de identiteit van het 
totaal.

 Object Een concrete, binnenstedelijke locatie die van functie verandert en/
of beschikbaar komt voor (her)ontwerp, verbetering of intensivering. 
Binnen de locatie moeten verschillende typen publieke openbare 
ruimtes, zoals plein, park, boulevard of straten aanwezig zijn.

 Werkwijze Individueel te doorlopen ontwerpproject, groepsgewijs begeleid. Bij 
het project wordt gebruik gemaakt van de kennis die wordt opge-
daan in het O1 Repertoire-onderzoek. Een excursie naar de locatie 
maakt deel uit van het project.

 Resultaat Een openbare ruimte ontwerp (1:2000/1:500) en een uitwerking 
van de inrichting van de openbare ruimte op relevante onderdelen 
(1:200/ 1:50). Het ontwerp wordt inzichtelijk gemaakt door o.a. pro-
fielen, doorsneden, perspectieftekeningen, referentiebeelden en 
maquettes op adequate schalen. Het resultaat wordt gepresenteerd 
op minimaal drie A1-panelen. Een maquette (1:500/1:200) staat cen-
traal in de mondelinge toelichting bij de presentatie. Een geschre-
ven toelichting van circa 400 woorden (1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 O2 (ASL) Tekstanalyse
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Vertrouwd raken met kritisch lezen en systematisch schrijven, 
de weg vinden in de vakliteratuur, aanzet tot standpuntbepaling 
binnen de discipline en leren ideeën over te dragen.

 Inhoud Na een aantal inleidende lezingen wordt er in kleine groepen, 
in de vorm van een werkcollege geoefend in lezen en schrijven. 
Verschillende soorten teksten, zoals architectuurkritieken en 
teksten van ontwerpers worden gezamenlijk gelezen en geanaly-
seerd. Er wordt zelfstandig een kritiek op een recent plan geschre-
ven. In de laatste bijeenkomsten schrijven de studenten een bege-
leidende tekst bij het ontwerp voor het project waaraan ze op dat 
moment werken. 

 Resultaat Tekstanalyses. Plankritiek. Plantoelichting. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 V3 (ASL) Doel: Materiaalkunde; 
  Oorsprong: Design 
 Jaar: 1, Semester 2
 Duur: 1 maal 11 weken
 Studielast- en punten: 2 maal 28 uur en 1 maal 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoelen Aanleren van materiaalkennis;
Ontwikkelen van een materiaal;
Vormgeven met een materiaal;
Werken met een materiaal;
Materiaalonderzoek.

 Omschrijving  In de tweede fase binnen de Vormstudies staat de materiaalkunde 
van de student centraal. Een gebouw is meer dan staal, glas en 
beton; een landschap meer dan gras, bomen en paden en een stad 
meer dan een verzameling van deze. Tijdens de V3 ligt de focus op 
diversiteit en tactiliteit in zowel architectuur, landschap als steden-
bouw. We dompelen de student onder in de rijkdom van materialen 
en vormgeving.

 Middel, werkwijze De gebruikte middelen zijn: bestaande archieven versus bijvoor-
beeld 3D-printtechnieken, ruimtelijke assemblagetechnieken of de 
eenvoud van een tweedimensionale collage, product prototyping tot 
installaties in situ binnen of buiten de muren van de Academie. De 
werkwijze is docent-afhankelijk, daardoor uiterst specifiek en dus 
onvoorspelbaar. 

 Resultaat Een onderzoek, stalenboek, projectboek, film, schets, boek of ruim-
telijke in situ-installatie.
Allen gedocumenteerd met een ‘One minute film’ per project.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 C2a (ASL) Geschiedenis: 
  stedenbouw
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Doel van het college is kennis te verwerven van en inzicht te krijgen 
in de praktische, historische en theoretische ontwikkelingen die de 
ruimtelijke disciplines tot op heden bepalen en greep te krijgen op 
het beschikbare repertoire. Dit om het de student mogelijk te maken 
een eigen positie te bepalen ten opzichte van de ontwerptradities 
in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hoewel de 
drie disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitec-
tuur steeds ook in relatie tot elkaar worden behandeld, worden de 
colleges disciplinair aangeboden. 

 Inhoud Dit college volgt aan de hand van geselecteerde thema’s de ontwik-
kelingen in de stedenbouw, met name in de laatste twee eeuwen. 
De discipline wordt zowel op zichzelf als in relatie tot andere ruim-
telijke, programmatische en sociaal-economische ontwikkelingen 
behandeld. De rol van de stedenbouw bij de vormgeving van het 
kunstwerk Nederland, in studie en praktijk object van ontwerp en 
onderzoek bij uitstek krijgt daarbij bijzondere aandacht. 
Aan de orde komen relevante veranderingen in theorie en praktijk 
van het ontwerpen, in de rol van de ontwerper en in de opgaven 
waar de ontwerpers voor werden en worden gesteld. 
De aanpak kan per college verschillend zijn: monografisch, thema-
tisch of meer algemeen historisch of theoretisch. Sprekers kunnen 
zowel (historisch) onderzoekers zijn als ontwerpers. Een moderator 
verbindt de colleges en leidt de discussie. Verplichte literatuur zal 
deel uitmaken van de collegereeks en kan getoetst worden.

 Resultaat Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel schrif-
telijk, ofwel mondeling wordt afgenomen. Aan het eind van jaar 1 is 
er een excursie door Nederland, de zogenaamde Holland Tour, met 
het doel hoog- en laagdynamische delen van het stadslandschap te 
doorkruisen en gezamenlijk het zicht op het oeuvre van ruimtelijke 
ontwerpers uit heden en verleden te verbreden. Ontwerpen die 
tijdens de studie aan de hand van tekeningen en foto’s zijn onder-
zocht, worden nu in werkelijkheid bestudeerd. De route en de objec-
ten worden in samenspraak met de studenten gekozen en de bijbe-
horende excursiegids wordt door hen samengesteld. De studenten 
geven tijdens de excursie een presentatie over het excursiedoel van 
hun keuze.

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 C2b (ASL) Geschiedenis; kunst
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur als artistieke 
disciplines te plaatsen in en te relateren aan de ontwikkeling van 
de kunsten en het denken over kunst en esthetiek. De student te 
stimuleren actief zijn/haar plaats te bepalen in de actuele ontwikke-
lingen in het kunst- en cultuurspectrum.

 Inhoud Architectuur is in het verleden wel gezien als moeder van de 
kunsten. Inmiddels hebben de ruimtelijk ontwerpende discipli-
nes een plaats te midden van de kunsten in de breedste zin van 
het woord. In een reeks thematische colleges zullen deze vanuit 
filosofisch, kunsttheoretisch en praktisch perspectief aan de orde 
worden gesteld en onderzocht op hun relevantie voor het ruimtelijk 
ontwerpwerk nu. De colleges worden gegeven door één docent, die 
ook de discussie inleidt en entameert. Per college wordt een A4-tje 
uitgereikt met een inleiding op het thema. 

Verplichte literatuur maakt deel uit van het college. Onderdeel van 
het college is een klein toetsproduct dat ofwel schriftelijk, ofwel 
mondeling wordt afgenomen.

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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  Tentamen 1

  Jaar 2
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 P3a  (AS) Stedelijk Ensemble
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (AS)

 Leerdoel Het ontwikkelen en aanscherpen van de ontwerpvaardigheden 
op het schaalniveau van het stedelijk ensemble, een combinatie 
van enkele specifieke gebouwen en openbare ruimtes. Analyse 
en ontwerp van de onderlinge relatie tussen gebouwtypologie, 
gebouw architectuur, stedelijke openbare ruimte en het stedelijk 
milieu staan hierbij centraal. Ontwikkelen van het vermogen om 
een ontwerp consistent tot op materiaal en detailniveau uit te 
werken.

 Opgave Maak op een stedelijke plek een plan voor een ensemble bestaande 
uit een beperkt aantal specifieke gebouwen en openbare ruimtes 
met een gemengd programma. Geef aan hoe het plan is gepositio-
neerd in de stad, hoe het aansluit op de bestaande stedelijke struc-
tuur, hoe het de situatie betekenis geeft en deze ruimtelijk kwa-
litatief verbeterd. Geef aan welke leidende motieven het ontwerp 
hebben bepaald en hoe die in de organisatie van het programma zijn 
uitgewerkt. Werk het ontwerp typologisch en architectonisch uit tot 
het niveau van maatvoering en materialisering van cruciale planele-
menten en de inrichting van de openbare ruimte.

 Object Een bestaand stedelijk gebied dat verbetering behoeft of waar 
ruimte is voor de toevoeging van enkele gebouwen en openbare 
ruimtes. Het programma en de locatie liggen vast in de opgave. Een 
gemengd programma met wonen, werken en voorzieningen en bij-
behorend parkeren van 20.000 tot 50.000 m2.

 Werkwijze In het project wordt gebruik gemaakt van kennis die wordt opge-
daan in de oefening O3a Stedelijk Ensemble. Individueel te doorlo-
pen ontwerpproject, groepsgewijs begeleid door een architect met 
expertise op het vlak van stedenbouwkundig ontwerp.

 Resultaat Analyse- en diagnosetekeningen van de huidige situatie op ver-
schillende schaalniveaus; schematische weergave van de nieuwe 
ruimtelijke hoofdopzet en fasering van het plan; tekeningen van 
het stedenbouwkundig plan schaal 1:5.000 / 2.000 / 500; ontwerp-
tekeningen, profielen en doorsneden 1:100 / 20; schetsmaquettes 
op een adequate schaal; perspectieftekeningen en sfeerbeelden. 
Het resultaat wordt samenvattend gepresenteerd op minimaal drie 
A1-panelen. Een geschreven toelichting van circa 400 woorden  
(1 A4). 

Digitale presentaties worden gezien als aanvulling maar zijn geen 
vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 P3b (S) Stedelijke Vernieuwing
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (S)

 Leerdoel Leren strategisch om te gaan met de vernieuwing van de bestaande 
stad. Het leren analyseren van de ruimtelijke kenmerken van de 
bestaande stedelijke structuur, het aanwezige stedelijk leven en het 
bijbehorend stedelijk programma. Het ontwikkelen van inlevings-
vermogen en inzicht in het afwegingskader en de belangen van 
betrokken partijen. Verkennen van de mogelijkheden als ontwerper 
op basis van een vernieuwingsstrategie verbindend, regisserend of 
sturend op te treden in een complexe ruimtelijke en sociaal-econo-
mische context. Oefenen met keuzes voor ingrepen op verschillende 
schaalniveaus, zowel ruimtelijk, programmatisch als procesmatig. 

 Opgave Ontwikkel een visie op de vernieuwing van een stuk stad. Kom, op 
basis van analyse en ontwerponderzoek, tot een onderbouwde ont-
werpopgave die de basis kan zijn voor een productieve vernieuwing. 
Ontwikkel een zowel ruimtelijk als procesmatig plan dat ingaat op 
de relatie tussen de lange en korte termijn en dat de motoren en de 
rol van de actoren achter het plan benoemt en specificeert. Werk een 
strategische component van het plan nader uit. Definieer de rol van 
de stedenbouwkundige in het vernieuwingsproces.

 Object  Een nader te bepalen stedelijk transformatiegebied. De schaal 
waarvoor interventies worden ontwikkeld is 5-15 ha. Het studiege-
bied omvat een gemengd stedelijk programma of heeft potentie om 
een gemengd programma te accommoderen. Een locatie waar ver-
schillende tijdsgewrichten bij elkaar komen en waar een verschei-
denheid aan bebouwingstypologieën is terug te vinden (verouderde 
wijkcentra, dorpskernen, slecht functionerende stadsbuurten of 
verouderde werkgebieden). 

 Werkwijze In de eerste helft van het project worden de transformatieprocessen 
van de locatie geanalyseerd en in beeld gebracht. Op basis van de 
analyse formuleert de student vervolgens een transformatievisie en 
benoemt een opgave die uitspraken doet over benodigde ruimtelijke 
en programmatische interventies. Individueel te doorlopen ont-
werpproject, groepsgewijs begeleid. Een excursie naar het plange-
bied maakt deel uit van het project.

 Resultaat Een presentatie op minimaal vijf A1-panelen met; analyseteke-
ningen van de locatie, de visie op de transformatie en de rollen en 
belangen van de belanghebbenden, het voorgestelde ruimtelijk, 
programmatische en procesmatig concept, het relevante ruimte-
lijk inrichtingsplan en de bijbehorende fasering. Dit op adequate 
schalen en met minimaal één uitgewerkt ruimtelijk onderdeel van 
de transformatiestrategie. Een maquette (1:1000 en/of 1:500). Een 
geschreven toelichting van circa 400 woorden (1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 O3a (AS) Stedelijk Ensemble
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (AS)

 Leerdoel Het leren (thematisch) analyseren van een stedenbouwkundig plan 
en bijbehorende typologie van gebouwen en openbare ruimtes, het 
toepassen van analyse technieken, het maken en helder presen-
teren van eenduidige analyse tekeningen. Inzicht verkrijgen in de 
ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en het functioneren van 
een stuk stad en de invloed van de typologische kenmerken van 
gebouwen en openbare ruimtes hierbij. 

 Inhoud In de oefening wordt door middel van plananalyse kennis opge-
bouwd over het stedelijk landschap aan de hand van begrippen als 
morfologie en structuur; op het schaalniveau van het stedenbouw-
kundig plan over aspecten als compositie, ontwerpthema’s, ste-
denbouwkundige typologieën en karakteristieken van de diverse 
programma’s; op het niveau van het programma over dichtheid en 
gebouwtypologieën; op het niveau van de openbare ruimte over de 
verhouding openbaar/privé, ontsluiting en parkeren.

 Werkwijze Werkcollege; tijdens de oefening worden bestaande plannen bespro-
ken, (waar mogelijk) bezocht, en met behulp van verschillende 
tekentechnieken geanalyseerd op hun kenmerken en eigenschap-
pen. De oefening wordt tijdens de lesuren uitgevoerd. 

 Resultaat Het resultaat is een werkboek op A3-formaat met documentatie en 
analyse van bestudeerde referentieprojecten. Meerdere korte excur-
sies maken deel uit van het programma.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW



154

 O3b (S) Stadstypologie
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Disciplinair (S)

 Leerdoel Het leren lezen, analyseren, beschrijven, ordenen en vergelijken 
van stadstypen en typische structuren van de stad in Nederland en 
Europa. 

 Opgave Het voor een reeks Nederlandse en Europese steden tekenend 
onderzoeken van de typische structuren, bouwstenen, principes en 
krachten die de stadsplattegrond op diverse schalen en in verschil-
lende periodes en condities hebben vormgegeven.

 Werkwijze In de oefening wordt aan de hand van stadsplattegronden en lucht-
foto’s door besprekingen en al tekenend de logica van de stads-
plattegronden van verschillende steden onderzocht. Ruimtelijke 
kenmerken als maat en schaal, de relatie tussen stedelijk weefsel en 
het onderliggende landschap, mobiliteitsnetwerken en landschap-
pelijke structuren worden onderzocht en vergeleken met andere 
steden. Typische ruimtelijke structuren, zoals parksystemen, 
mobiliteitsnetwerken, boulevards, waterfronten, zakendistricten, 
suburbs et cetera worden als samenhangende, ruimtelijke systemen 
getekend. Daarnaast wordt een quick-scan gemaakt van program-
matische kenmerken, zoals inwoneraantallen, economische centra, 
grondwaarden, en dergelijke, die typerend en bepalend zijn voor de 
stadsplattegrond. Voor de verschillende steden worden de bijzon-
dere en onderscheidende typologische kenmerken die het imago 
bepalen besproken en in beeld gebracht. De oefening wordt tijdens 
de lesuren uitgevoerd.

 Resultaat Het resultaat is een werkboek op A3-formaat met documentatie en 
analyse van bestudeerde referentieprojecten.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 V4 (ASL) Doel: Focus; 
  Oorsprong: Practicum
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 1 maal 16 weken
 Studielast- en punten: 2 maal 28 uur en 1 maal 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoelen • Fileren tot de kern;
•  Ontwikkeling autonoom sterk handschrift;
•  Intuïtief snel handelen;
•  Bondig formuleren;
•  Beeldend communiceren.

 Omschrijving  De derde en laatste fase bundelt voorafgaande fasen tot een con-
creet toetsingskader: het practicum. Het is de eindpresentatie 
binnen de Vormstudies waar met beperkte tijdskaders een uitge-
sproken voorstel wordt ontwikkeld. De modules Autonomie (V1/
V2) en Materiaalkunde (V3) zijn de bagage om hier in te slagen. 
Ontwerpend zoeken we naar een vormgegeven bewijsvoering op de 
casus die door iedere docent wordt gesteld.

 Middel, werkwijze De gebruikte middelen zijn: bestaande archieven versus bijvoor-
beeld 3D-printtechnieken, ruimtelijke assemblagetechnieken of de 
eenvoud van een tweedimensionale collage, product prototyping tot 
installaties in situ binnen of buiten de muren van de Academie. De 
werkwijze is docent afhankelijk, daardoor uiterst specifiek en dus 
onvoorspelbaar.

 Resultaat Een rapport, beeld of reeks beelden, schetsen, maquettes of ruimte-
lijke vertaling.

Allen gedocumenteerd met een ‘One minute film’ per project.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 C3a/C5a (ASL) Ontwerpmethodiek
 Jaar: 2 en 3, 2e kwartaal 
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Inzicht verwerven in het proces van ontwerpen; vaardigheid ont-
wikkelen om dit proces te sturen; leren kennen en herkennen van 
kritische fases in een ontwerpproces en inzicht verwerven in de 
middelen om hier succesvol doorheen te komen. Verbeteren van de 
persoonlijke ontwerpvaardigheden.

 Inhoud De reeks heeft het karakter van een werkcollege waarin de coördi-
natoren en lezinggevers samen met de studenten het ontwerppro-
ces verkennen en de kritische momenten daarin inventariseren. 
De reeks sprekers (onderzoekers, ontwerpers) belichten die ver-
schillende aspecten vanuit de eigen vakuitoefening en theorie. 
Voorbeelden zijn: het moment van ‘ideevinding’; de rol van de eerste 
schets; vastzitten in het ontwerp; de rol van kennisverwerving 
(materiaal, constructie); de betekenis van aan te leren vaardigheden 
(tekenen, analyseren, ontwerpend onderzoek) in verhouding tot het 
onbenoembare talent; de organisatie van het ontwerpproces.

 Resultaat Om de relatie met de persoonlijke ontwerpvaardigheid te onderzoe-
ken wordt de student geacht een kort verslag te schrijven waaruit 
blijkt welke conclusies uit de reeks worden getrokken ten aanzien 
van de eigen werkwijze. 

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 C3b/C5b (S) Vakuitoefening 
 Jaar: 2 en 3, 2e kwartaal
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Disciplinair (S) 

 Leerdoel Inzicht verwerven in succes- en faalfactoren binnen en buiten 
het ontwerpproces; inzicht verwerven in de relatie tussen visie, 
ambacht en resultaat. Confrontatie met de variatie (naar schaal, 
complexiteit, context) in en spreiding (internationaal, nationaal, 
regionaal en lokaal) van het eigen professioneel bereik; dialoog met 
vakgenoten over de reikwijdte van de disciplines en de kern van 
de vakbeoefening. Inzicht verwerven in verschillende vormen van 
ondernemerschap. 

 Inhoud Een reeks vakgenoten wordt uitgenodigd te komen vertellen over 
hun eigen oeuvre. Inleiders wordt gevraagd uiteen te zetten hoe ze 
als ontwerper de verschillende opdrachten interpreteren, uitwerken 
en oplossen. Inhoudelijke en stilistische overwegingen worden 
expliciet gemaakt en cruciale keuzemomenten uitvergroot. De stu-
denten bereiden de gesprekken voor en ondervragen de gasten over 
hun profiel. De wijze waarop vakkennis, onderzoek, ondernemer-
schap en inspiratie in het ontwerp zijn vertaald staan centraal.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor de 
sprekers. 

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW

  Winter School (ASL)
 Jaar: 1, 2 en 3, semester 2, 4 en 6
 Duur: 2 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Interdisciplinair en in teamverband leren werken aan een opgave 
die de randen van de drie vakgebieden opzoekt dan wel over-
schrijdt; daarmee de eigen horizon vergroten als ontwerper die in 
een bredere sociaal-culturele context werkt. Trainen van intuïtie 
en het in beperkte tijd omzetten van een idee naar een geïnspireerd 
product.

 Opgave De Winter School wordt afwisselend geleid door een van de hoofden 
van de opleidingen, of een gastcurator. De opgave zal dientenge-
volge onvoorspelbaar zijn, met als conditie dat het om een gebied 
of thema gaat dat de ontwerpende disciplines raakt en zou moeten 
kunnen voeden. De Winter School is in de breedste zin het ‘onder-
gaan van een ervaring’, die afhankelijk van hoofd van de opleiding 
meer of minder duidelijk een vastomlijnd te ontwerpen object zal 
kennen. De opgave kan het karakter van een prijsvraag hebben.

 Werkwijze Binnen twee weken wordt in interdisciplinaire teams intensief 
gewerkt. Op de vrijdagen en in de weekends wordt de gehele dag 
besteed, door de week alleen de avonden. De resultaten worden op 
de laatste vrijdagmiddag gepresenteerd. De Winter School heeft een 
internationaal karakter door de deelname van buitenlandse studen-
ten en docenten.

 Resultaat Het resultaat van de Winter School kan variëren van gebouwde 
objecten tot statements, manifesten, (openbaar) debat, plannen en 
visies en voorstellingen naar aanleiding van het thema.
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 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW

 P4 (S) Regionaal ontwerp
 Jaar: 2, semester 4
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 224 uur en 8 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (S)

 Leerdoel Het leren destilleren van een stedenbouwkundige ontwerpopgave 
uit een regionale conditie. Het leren analyseren, begrijpen en onder-
kennen van het krachtenveld en de dynamiek van stedelijke regio’s. 
Het vertalen van dit inzicht in karakteristieke en relevante ruimte-
lijke begrippen, systemen en (her)definities. Het leren dit onderzoek 
ontwerpend in te zetten om te bemiddelen tussen de veranderende 
programmatische claims binnen een stedelijke regio. Het inzichte-
lijk maken van de gevolgen, kansen en effecten die ruimtelijke uit-
spraken op regionaal schaalniveau kunnen hebben voor specifieke 
plekken. Het leren ontwikkelen en uitwerken van een strategische 
visie (ruimtelijk, programmatisch en procesmatig) op zowel een 
regionaal als lokaal niveau. Het ontwikkelen van een visie op de rol 
van de stedenbouwkundige en andere ontwerpdisciplines bij regio-
nale vraagstellingen.

 Opgave Onderzoek een programmatische transformatie binnen een stede-
lijke regio op zijn ruimtelijke consequenties en vertaal deze in een 
concreet ruimtelijk raamwerk. Onderzoek de ruimtelijke en bestuur-
lijke condities die bepalend zijn voor de programmatische dynamiek 
en de ruimtelijke constellatie. Breng relevante partijen en belang-
hebbenden op de verschillende schaalniveaus in beeld. Definieer de 
rol van de stedenbouwkundige in het proces. Stel een strategische 
ruimtelijke ontwikkelingsvisie op die op zowel regionaal als lokaal 
schaalniveau maatschappelijk relevante implicaties heeft. Breng 
binnen het studiegebied concrete ontwikkelkansen door middel van 
specifieke ontwerpverkenningen op lokale schaal in beeld.

 Object Stedelijke regio met relevante aspecten van stedelijke dynamiek.

 Werkwijze Het project bestaat uit drie delen: in het eerste deel wordt de 
ruimtelijke situatie in beeld gebracht en de programmatische 
ontwikkelingen binnen de stedelijke regio geanalyseerd. Op regi-
onaal schaalniveau wordt een strategische visie met bijbehorend 
ruimtelijk-programmatisch raamwerk ontwikkeld. In het tweede 
deel wordt op lokaal niveau de consequentie van de ruimtelijke 
visie getoetst. In het derde deel wordt een ruimtelijk ontwerp en 
een ontwikkelingsplan ontwikkeld dat de voorgestelde regionale en 
lokale ontwikkeling verhelderd en van kansrijke condities voorziet. 
Dit ontwerp dient zowel op regionaal als op lokaal niveau uitspraken 
te doen over belangen, rollen, verantwoordelijkheden en acties. Het 
ontwerponderzoek wordt ondersteund door kennis en vaardigheden 
die worden opgedaan in de oefening O4a Regionaal onderzoek en 
O4b Strategie. Deels groepsgewijs en deels individueel te doorlopen 
ontwerpproject, groepsgewijs begeleid. Een excursie naar de locatie 
maakt deel uit van het project. 

 Resultaat De presentatie van de ontwerpverkenningen brengt de kansen 
van de ruimtelijke transformaties in beeld, gebruikmakend van 
schema’s, tabellen, tekeningen, perspectieftekeningen en indien 
nodig maquettes. Dit op adequate schalen. De presentatie maakt 
duidelijk wat het ruimtelijk-programmatisch raamwerk en de pro-
cesmatige visie is en hoe regionale en lokale bestuurders, partijen 
en belanghebbenden een positie hebben of krijgen in het regionale 
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transformatieproces. Het project wordt gepresenteerd op minimaal 
vijf A1-panelen. Daarnaast wordt een toelichting geschreven van 
circa 400 woorden (1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 O4a (SL) Regionaal onderzoek
 Jaar: 2, semester 4
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (SL)

 Leerdoel Het leren lezen en analyseren van gegevens op regionaal schaal-
niveau en deze toepasbaar maken in het ontwerp. Leren analyseren 
van gebieden en plannen. Het kunnen omgaan met grootschalige 
kaarten; de grafiek ervan; schaal(sprongen) en legenda. Opbouwen 
van kennis van de typologie van het regionale landschap. De oefe-
ning heeft tot doel om analyse vaardigheden te ontwikkelen die 
bruikbaar zijn voor de projecten P4 en eventueel ook P5 en P6.

 Inhoud De oefening ondersteunt de P4 ontwerpprojecten van de opleidin-
gen landschapsarchitectuur en stedenbouw. Projecten op regionale 
schaal stellen studenten voor een reeks nieuwe vragen. Die betref-
fen de fysieke aspecten van de regio. Hoe is deze georganiseerd 
en waarom? De betekenis van bodem, watersysteem, cultuurge-
schiedenis, infrastructuur, grond en ruimtelijke-ordeningspolitiek, 
variërend van een meer op de ondergrond gerichte benadering tot 
concepten als het stedelijke netwerk. Wie doet wat wanneer en hoe 
teken je dat? Maar ook: wat is de positie van de ontwerper tussen 
alle andere machtsfactoren die in het ontwerp op regionale schaal 
een rol spelen? Zijn/haar rol als visievormer, spelbegeleider, strateeg 
zal hierbij aan de orde komen. Trends, toekomstbeelden en de bete-
kenis van scenario’s worden besproken.

 Werkwijze Werkcollege; de docent reikt informatie aan; stelt deze ter discussie 
en laat oefenen met het omzetten in ontwerpuitgangspunten. Zowel 
feitelijke bronnen (bodemkaart, dataset, krantenbericht, et cetera) 
als plannen kunnen basis voor de analyse zijn. Een door de docenten 
af te bakenen stuk van Nederland kan als rode draad in de oefening 
gebruikt worden. Gezien de reikwijdte van de onderwerpen zullen 
gastdocenten optreden voor specifieke aspecten. De oefening wordt 
tijdens de lesuren uitgevoerd.

 Resultaat Het resultaat is een werkboek op A3-formaat met documentatie en 
analyse van bestudeerde referentieprojecten. De verworven regio-
nale analysevaardigheden kunnen ter ondersteuning van de P4, en 
eventueel ook P5 en P6 worden ingezet.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 O4b (S) Strategie
 Jaar: 2, semester 4
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 42 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (S)

 Leerdoel Het opbouwen van kennis op het vlak van stedelijke en regionale 
strategieën en de regie van ontwikkelingen in stad en ommeland. 
Het verkrijgen van inzicht in de verschillende rollen die de steden-
bouwkundige en het stedenbouwkundig ontwerp hierbij kunnen 
spelen. Het leren faciliteren van een stedenbouwkundig debat en 
het herkennen van ambities en geschillen. Het ontwikkelen van 
inzicht in ruimtelijke planvormen, planprocessen en belangen van 
stakeholders en de wijze waarop draagvlak wordt gecreëerd. De 
oefening heeft tot doel om strategische inzichten en een repertoire 
aan procestechnieken te ontwikkelen die bruikbaar zijn voor de pro-
jecten P4, P5 en P6.

 Inhoud In deze oefening worden inzichten uit eerdere oefeningen als de 
O4a verdiept en verbreed. Voorbeeldplannen of ontwerpopgaven 
met karakteristieke strategische kenmerken worden besproken 
en geanalyseerd. Via gesprekken en analyses wordt een breed 
palet aan strategische middelen en technieken behandeld. 
Aandachtspunten zijn het analyseren van de context van- en het 
verkrijgen van inzicht in de belevingswereld en het afwegingskader 
van betrokken partijen, zowel bestuurders, uitvoerende partijen als 
gebruikers. Voorbeeldplannen worden behandeld met betrekking 
tot het definiëren van de opgave, de doelen en belangen op bijvoor-
beeld sociaal, economisch, maatschappelijk of cultureel vlak, doel-
groepen en hun behoeften, financiële mechanieken en faserings- en 
communicatieaspecten. Onderliggende planprocessen worden 
geanalyseerd op het stedenbouwkundig sturingsinstrumentarium. 
Positie, rol en toegevoegde waarde van de stedenbouwkundige 
worden vanuit strategisch perspectief beschouwd.

 Werkwijze Werkcollege. De docent reikt informatie aan; stelt ter discussie hoe 
die informatie geïnterpreteerd en geanalyseerd kan worden en laat 
oefenen met het vertalen van de informatie naar consequenties en 
mogelijkheden voor het strategisch opereren als stedenbouwkun-
dige. Gezien de reikwijdte van de onderwerpen zullen gastdocenten 
optreden voor specifieke aspecten. De oefening wordt tijdens de 
lesuren uitgevoerd.

 Resultaat Het resultaat is een werkboek op A3-formaat met documentatie 
van leerpunten en analyse van bestudeerde referentieprojecten. De 
verworven strategische inzichten en procestechnieken kunnen ter 
ondersteuning van de presentaties tijdens de P4, P5 en P6 gebruikt 
worden. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 C4/C6 (ASL) Theorie, maatschappij 
  en ontwerp
 Jaar: 2, semester 4 en jaar 3, semester 6
 Duur: 14 weken 
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel • Het vanuit de bredere maatschappelijke en vakinhoude-
 lijke context kunnen plaatsen, duiden en analyseren van de 

ontwerpopgave, 
• Het leren herkennen en beoordelen van relevant, effectief en pro-

ductief vooronderzoek binnen een ontwerpproces,
• Het leren definiëren en verbinden van theorie , maatschappij, 

ontwerpmethode en ‘ontwerpers moraal’ in het ontwerpproces. 

Dit gebeurt zowel kennisgericht als thematisch, aan de hand van 
relevante cases uit heden en verleden.

 Inhoud Het college wordt over twee studiejaren aangeboden met elk jaar 
verschillende sprekers, thema’s en/of cases waarin de relaties en 
interactie tussen theorie, maatschappij en ontwerp worden bloot-
gelegd. De reeksen bestaan uit hoor- en werkcolleges. Deze worden 
(deels) gekoppeld aan de lectoraten. Een coördinator bewaakt 
inhoud en samenhang, leidt waar nodig de sprekers in, modereert 
discussies en betrekt de studenten bij de organisatie.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor de 
sprekers. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel schrif-
telijk, ofwel mondeling wordt afgenomen.

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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  Tentamen 2

  Jaar 3
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 P5  (ASL) Onderzoek en Ontwerp
 Jaar: 3, semester 5
 Duur: 12 weken
 Studielast- en punten: 196 uur en 7 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Leren zelfstandig een trefzekere opgave te formuleren vanuit een 
thematisch onderzoek. Door alle schaal- en abstractieniveaus 
heen ruimtelijke essenties en kansrijke situaties leren opsporen, 
benoemen en benutten. Aanscherpen van het eigen profiel als aan-
komend ontwerper. Kunnen beargumenteren en presenteren van 
eigen opvattingen over de toekomst van het gebouw, de stad en 
het landschap en de rol van de eigen discipline daarin. Bestaande 
conventies kritisch beschouwen en vanuit persoonlijke observa-
ties en onderzoek komen tot (vernieuwende) ruimtelijke modellen. 
Herkennen van de relatie tussen thema, eigen opgave en uitwer-
king. Kunnen organiseren van het werkproces om de uiteenlopende 
fases in het ontwerpproces recht te doen.

 Opgave Ontwikkel een stellingname en definieer een ontwerpopgave op 
basis van onderzoekend ontwerp binnen een door de docenten 
aangereikt thema. Dit thema biedt voldoende ruimte voor een per-
soonlijke verkenning van aan het thema gerelateerde, ruimtelijke 
vraagstukken. De ontwerpopgave bestaat uit een strategische 
interventie met een concreet programma. Beschouw het ontwerp 
als onderzoeksinstrument en plaats ruimtelijke studies binnen het 
actuele maatschappelijke- en vakdebat. De exacte locatie of het 
plangebied dat bij deze opgave hoort moet worden bepaald. Maak 
voor het essentiële planonderdeel een ontwerp en werk dit uit op 
het niveau van een schetsontwerp met relevante details. Bewaak 
daarbij steeds de relatie tussen het onderzoeksthema, de opgave, 
het ontwerponderzoek en de uitwerking. 

 Object De P5 stelt een ruimtelijke of programmatische ontwikkeling 
binnen een globaal omschreven onderzoeksthema aan de orde. 
Het onderzoeksthema heeft eventueel een relatie tot een groter 
semesterthema of een onderzoekspoor van een van de lectoraten. 
Het ontwerponderzoek richt zich op alle relevante schaalniveaus. 
Dit kan variëren van architectonisch detail, stedelijke context tot 
regionaal landschap. Binnen het project wordt de zelf gedefinieerde 
ontwerpopgave uitgewerkt die in object kan variëren van één of 
meerdere gebouwen/objecten tot een samenhangend deel van het 
aangereikte studiegebied.

 Werkwijze De P5 bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit drie inten-
sieve weken waarin drie dagdelen per week in ateliervorm wordt 
gewerkt. Dit gebeurt in een wisselwerking met het opzetten van de 
O5 Paper. Het tweede deel bestaat uit negen dinsdagavonden. In 
het tweede deel wordt de in het eerste deel gedefinieerde projectop-
gave in negen weken verder uitgewerkt.
In het eerste deel wordt het thema en de persoonlijke verkenning 
van relevante, ruimtelijke vraagstukken uitgediept en het studie-
gebied geanalyseerd. Dit gebeurt op basis van relevant onderzoek 
zoals architectuurhistorisch, landschaps- en stadsmorfologisch 
onderzoek, alsook door beleidsanalyse en ontwerponderzoek. In de 
eerste weken wordt op basis van de bevindingen een stellingname 
gepresenteerd. Analyse, onderzoekend ontwerp, schetsontwerp 
en debat leiden per student aan het einde van de derde week tot de 
definitie van een uit te werken opgave in de vorm van een project. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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Deze opgave moet leiden tot een ontwerp voor een bouwkundige, 
stedelijke of landschappelijke interventie. De docent accordeert de 
gestelde opgave.

In het tweede deel van het project ligt het accent op de eigen disci-
pline. Verwerking van het vooronderzoek en inzet van het vakman-
schap komen bij de uitwerking van het plan aan de orde. Parallel aan 
de P5 volgt de student de O5. Daarin wordt een paper geschreven. 
De individuele onderzoeksvraag voor die paper komt voort uit het 
onderzoek in de eerste drie weken van de P5, maar wordt onafhan-
kelijk van dat project uitgewerkt.
Het project wordt begeleid door twee docenten, een architect en een 
stedenbouwkundige of landschapsarchitect.

 Resultaat Aan het einde van week 3: stellingname in beeld en tekst en een 
ontwerpopgave in beeld en tekst en het daaraan ten grondslag lig-
gende ontwerponderzoek in schetsvorm. Daarnaast wordt aan het 
eind van de derde week een onderzoeksvraag voor de O5 gedefini-
eerd. Het resultaat in week 3 krijgt een schriftelijke beoordeling. 
Het eindresultaat na 12 weken betreft het gehele project van ont-
werponderzoek tot opgavestelling, uitwerking en detail. Het project 
wordt gepresenteerd op minimaal vijf A1-panelen en wordt onder-
steund door maquettes op adequate schaal, teksten, films en andere 
presentatiemiddelen. Schaal, uitwerkingsgebieden en details 
worden in nauw overleg met de docent door de student bepaald. De 
relatie tussen ontwerponderzoek; de opgavestelling; de plankaart; 
ontwerpen voor de verschillende strategische projecten en eventu-
ele uitgewerkte details moet inzichtelijk zijn. Daarnaast wordt een 
toelichting geschreven van circa 400 woorden 1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 O5 (ASL) Paper
 Jaar: 3, semester 5 
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 84 uur en 3 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Het verwerven van vaardigheden voor het schrijven van een goede 
paper. Het systematisch en analytisch opzetten van een relevant 
onderzoek, met oog voor het vakgebied en kennis van relevante lite-
ratuur en het consistent onderzoeken van een probleemstelling, met 
als doel het schrijven van een aantrekkelijk en goed leesbare paper. 

 Inhoud In 12 sessies, verspreid over 13 weken werkt de student in de O5 
paper onder begeleiding van de docent aan het formuleren van een 
probleemstelling, in samenhang met het project P5. De student zal 
zich in week 1 oriënteren op het thema, een onderwerp kiezen en dit 
in week 2 en 3 verder duiden aan de hand van relevante literatuur 
wordt het domein van het onderzoek bepaald. Een onderzoeksopzet 
en probleemstelling vormen de aanzet voor de planning van de 
verdere uitvoering van het onderzoek. Onderdelen als bronnenon-
derzoek, maar ook schrijfvaardigheden en tips voor mondeling pre-
senteren komen aan bod. Het onderzoek in het kader van de paper 
zal door de gekozen thematiek het P5 project voeden.

 Resultaat Een geschreven stuk, bij voorkeur geïllustreerd, met een omvang 
van ongeveer 2.000 woorden, met literatuurverwijzing. Aangeleverd 
als boekje in tweevoud (docent en bibliotheek).

 Werkwijze Individueel onderzoeksproject, groepsgewijs begeleid.

 Anti-plagiaattool De Academie van Bouwkunst beschikt over ‘Safe Assignment’ als 
onderdeel van Blackboard. Daarmee worden alle teksten van O5 en 
O6 op plagiaat getoetst. (Zie artikel 24 OER.)

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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  Clinic
 Jaar: 3, semester 5
 Duur: 4 vrijdagen 
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Disciplinair (A|S|L) en Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Het leerdoel van de clinic is het wegwerken van de deficiënties die 
tijdens het Tentamen 2 benoemd zijn. Van belang is dat de student 
na het Tentamen 2 scherper in beeld heeft welke aspecten sterk 
ontwikkeld zijn en welke aspecten gedurende de het derde jaar van 
de studie extra aandacht vragen. Gedurende de eerste helft van het 
derde jaar kan de student hier al aan werken tijdens de P5 en de O5. 
Tijdens de clinic wordt de mogelijkheid geboden aan een specifiek 
aspect extra aandacht te geven.

 Inhoud Er worden meerdere thema’s aangeboden die ieder een specifiek 
aspect van het ontwerpproces behandelen. Iedere student tekent 
vanuit een persoonlijke motivatie in overleg met zijn hoofd in op een 
van de clinics.
Mogelijke onderwerpen van een clinic:
- accelerator: hoe kom ik tot een idee? (interdisciplinair)
- conceptualiseren: van idee naar conceptvorming (interdisciplinair)
- iteratief proces, heen en weer ontwerpen, van analyse naar 
ontwerp (disciplinair)
- doorontwerpen, doorwerken op schaalniveau, (disciplinair)
- praktijk versus studie: praktijkportfolio maken (voor buitenlandse 
studenten)

 Werkwijze De Clinic volgt op de P5, gedurende vier volledige vrijdagen werkt 
de student individueel, begeleid door een docent aan een van de 
bovengenoemde thema’s. Hierbij kan een eerder afgerond project als 
onderwerp dienen. Ook kunnen oefeningen gegeven worden die de 
genoemde thema’s aan de orde stellen. 

 Resultaat De clinic levert de student extra vaardigheden of kennis en persoon-
lijk inzicht op over een specifiek aspect van het ontwerpproces. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW

 C3a/C5a (ASL) Ontwerpmethodiek
 Jaar: 2 en 3, 2e kwartaal 
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Inzicht verwerven in het proces van ontwerpen; vaardigheid ont-
wikkelen om dit proces te sturen; leren kennen en herkennen van 
kritische fases in een ontwerpproces en inzicht verwerven in de 
middelen om hier succesvol doorheen te komen. Verbeteren van de 
persoonlijke ontwerpvaardigheden.

 Inhoud De reeks heeft het karakter van een werkcollege waarin de coördi-
natoren en lezinggevers samen met de studenten het ontwerppro-
ces verkennen en de kritische momenten daarin inventariseren. 
De reeks sprekers (onderzoekers, ontwerpers) belichten die ver-
schillende aspecten vanuit de eigen vakuitoefening en theorie. 
Voorbeelden zijn: het moment van ‘ideevinding’; de rol van de eerste 
schets; vastzitten in het ontwerp; de rol van kennisverwerving 
(materiaal, constructie); de betekenis van aan te leren vaardigheden 
(tekenen, analyseren, ontwerpend onderzoek) in verhouding tot het 
onbenoembare talent; de organisatie van het ontwerpproces.

 Resultaat Om de relatie met de persoonlijke ontwerpvaardigheid te onderzoe-
ken wordt de student geacht een kort verslag te schrijven waaruit 
blijkt welke conclusies uit de reeks worden getrokken ten aanzien 
van de eigen werkwijze. 

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 
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 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW

 C3b/C5b (S) Vakuitoefening 
 Jaar: 2 en 3, 2e kwartaal
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Disciplinair (S) 

 Leerdoel Inzicht verwerven in succes- en faalfactoren binnen en buiten 
het ontwerpproces; inzicht verwerven in de relatie tussen visie, 
ambacht en resultaat. Confrontatie met de variatie (naar schaal, 
complexiteit, context) in en spreiding (internationaal, nationaal, 
regionaal en lokaal) van het eigen professioneel bereik; dialoog met 
vakgenoten over de reikwijdte van de disciplines en de kern van 
de vakbeoefening. Inzicht verwerven in verschillende vormen van 
ondernemerschap. 

 Inhoud Een reeks vakgenoten wordt uitgenodigd te komen vertellen over 
hun eigen oeuvre. Inleiders wordt gevraagd uiteen te zetten hoe ze 
als ontwerper de verschillende opdrachten interpreteren, uitwerken 
en oplossen. Inhoudelijke en stilistische overwegingen worden 
expliciet gemaakt en cruciale keuzemomenten uitvergroot. De stu-
denten bereiden de gesprekken voor en ondervragen de gasten over 
hun profiel. De wijze waarop vakkennis, onderzoek, ondernemer-
schap en inspiratie in het ontwerp zijn vertaald staan centraal.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor de 
sprekers. 

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 
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  Winter School (ASL)
 Jaar: 1, 2 en 3, semester 2, 4 en 6
 Duur: 2 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Interdisciplinair en in teamverband leren werken aan een opgave 
die de randen van de drie vakgebieden opzoekt dan wel over-
schrijdt; daarmee de eigen horizon vergroten als ontwerper die in 
een bredere sociaal-culturele context werkt. Trainen van intuïtie 
en het in beperkte tijd omzetten van een idee naar een geïnspireerd 
product.

 Opgave De Winter School wordt afwisselend geleid door een van de hoofden 
van de opleidingen, of een gastcurator. De opgave zal dientenge-
volge onvoorspelbaar zijn, met als conditie dat het om een gebied 
of thema gaat dat de ontwerpende disciplines raakt en zou moeten 
kunnen voeden. De Winter School is in de breedste zin het ‘onder-
gaan van een ervaring’, die afhankelijk van hoofd van de opleiding 
meer of minder duidelijk een vastomlijnd te ontwerpen object zal 
kennen. De opgave kan het karakter van een prijsvraag hebben.

 Werkwijze Binnen twee weken wordt in interdisciplinaire teams intensief 
gewerkt. Op de vrijdagen en in de weekends wordt de gehele dag 
besteed, door de week alleen de avonden. De resultaten worden op 
de laatste vrijdagmiddag gepresenteerd. De Winter School heeft een 
internationaal karakter door de deelname van buitenlandse studen-
ten en docenten.

 Resultaat Het resultaat van de Winter School kan variëren van gebouwde 
objecten tot statements, manifesten, (openbaar) debat, plannen en 
visies en voorstellingen naar aanleiding van het thema.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 P6 (S, SL) Integraal Ontwerp; 
  Visie, Plan, Detail
 Jaar: 3, semester 6
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 224 uur en 8 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (SL) en Disciplinair (S|L) 

 Leerdoel Leren de eigen opvatting inzichtelijk en productief te maken. Leren 
vanuit een eigen stellingname een complexe transformatieopgave 
in een ruimtelijk concept om te zetten. Strategisch en zelfkritisch 
leren omgaan met de complexiteit van belangentegenstellingen 
en een onzeker en op onderdelen tegenstrijdig programma. Het 
leren destilleren van een relevante opgave en het entameren van de 
bijbehorende discussie met betrekking tot de ontwikkeling van de 
stad en/of het landschap. Het ontwikkelen van een eigen interpre-
tatie van het planinstrumentarium dat nodig is om ontwikkelingen 
in een breder perspectief en op langere termijn productief en van 
waarde te laten zijn voor de ontwikkeling van stad en/of het land-
schap. Het creëren van draagvlak. Leren organiseren van een langer 
lopend ontwerpproject.

 Inhoud Ontwikkel aan de hand van een gegeven programma, specifieke 
thema’s of scenario’s een visie op de ontwerpopgave. Onderzoek 
de relevante ruimtelijke, programmatische en procesmatige 
facetten van de opgave en vertaal deze in een ‘Integraal ontwerp’ 
met bijpassende planvorm. Geef aan hoe de posities, belangen en 
interesses van verantwoordelijken, initiatiefnemers en belangheb-
benden in het gebied een plek krijgen in de ontwikkelingsstrategie. 
Schets welke de ontwerpmogelijkheden zijn voor het studiegebied, 
gegeven de gekozen insteek. Werk de deelgebieden uit tot een 
overtuigend ontwerp. Toon aan, in welke mate en hoe regie nodig 
is om de visie waar te maken ten opzichte van feitelijke ingrepen. 
Ontwerp en detailleer deze ingrepen. Evalueer uitwerkingen en 
details en stel zo nodig de visie bij.

 Object Een gebied, stadsdeel of thema met een complexe sociaal-econo-
misch ruimtelijke structuur; evidente ruimtelijke problemen en 
diverse ontwikkelpotenties.

 Werkwijze Het project bestaat uit twee delen. Een laboratorium waarin door 
middel van inventarisatie, analyse, diagnose en ontwerpend onder-
zoek meerdere ruimtelijke scenario’s worden bestudeerd en waaruit 
een eigen stellingname wordt ingenomen. Deze wordt vertaald in 
een integraal concept met helder gedefinieerde ruimtelijke, pro-
grammatische en procesmatige eigenschappen.
In het tweede deel ligt het accent op het individueel uitwerken van 
de ontwerpopgave. De stellingname en het voorgestelde integrale 
concept worden doorontwikkeld tot een serie ontwerpvoorstellen 
voor onderdelen, plekken of facetten van het project. De planvorm 
wordt in deze fase concreet en operationeel gemaakt. De resultaten 
van de twee delen van het project worden zowel afzonderlijk als in 
onderlinge samenhang beoordeeld. Een excursie naar de locatie 
maakt deel uit van het project.
Het project wordt begeleid door twee docenten, een stedenbouw-
kundige en een landschapsarchitect. De respectievelijke vakge-
biedsdocenten zijn elk eindverantwoordelijk voor de aansturing en 
beoordeling van studenten uit zijn of haar discipline.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 Resultaat  Minimaal zes A1-panelen, maquettes op adequate schaal en een 
schriftelijke toelichting van circa 400 woorden. De presentatie bevat 
de volgende onderdelen: analysetekeningen en ruimtelijke diag-
nose van de huidige situatie; probleemstelling; een schematische 
weergave van de transformatiestrategie; een ruimtelijk concept 
waaruit de stellingname en programmatische visie kan worden 
afgeleid; presentatie van het ontwerponderzoek; uitwerking en 
maquettes van de prototypische ontwerpvoorstellen. Een heldere 
en specifieke interpretatie van het begrip ‘Integraal ontwerp’ en de 
bijbehorende planvorm. Een visie op de rol van het ontwerp, de ver-
antwoordelijke partijen, initiatiefnemers en belanghebbenden in het 
transformatieproces. 
Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 O6 (ASL) Paper & Afstudeerclinic
 Jaar: 3, semester 6
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 84 uur en 3 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

  Paper
 Leerdoel Het op persoonlijke wijze schriftelijk bestuderen, onderzoeken en 

beschrijven van een relevant onderwerp in het licht van het maat-
schappelijk debat of op grond van eigen fascinaties dat de basis 
kan vormen voor het afstudeerplan. Systematisch vastleggen van 
theoretische, ideologische en opiniërende overwegingen omtrent 
het zelfgekozen onderwerp. Kernachtig en zorgvuldig verwoorden 
van de achtergronden bij een specifieke ruimtelijke thematiek of 
opgave. Ontdekken en aanscherpen van de eigen schrijfstijl. In het 
derde jaar schrijft de student twee papers; dat gebeurt in onderwij-
selementen O5 en O6. Door dit twee keer te doen ontwikkeld hij of zij 
onderzoeks- en redactionele ervaring.

 Inhoud In 13 sessies, verspreid over 16 weken werkt de student in de O6 
afstudeerpaper onder begeleiding van een docent aan het formu-
leren en uitwerken van een relevante onderzoeksvraag, doet deze 
zelfstandig onderzoek (literatuurstudie, veldwerk, planvergelijking 
of anderszins) en schrijft een paper, waarin de gestelde vraag of 
kwestie wordt uitgewerkt.
De O6 loopt parallel aan de ‘afstudeerclinic’ met het hoofd van de 
opleiding waarin de (globale) afstudeeropgave wordt gedefinieerd. 
Op gezette momenten vindt er afstemming tussen paper en afstu-
deerclinic plaats. 

 Werkwijze Individueel onderzoeksproject, groepsgewijs begeleid.

 Resultaat Een geschreven stuk, bij voorkeur geïllustreerd, met een 
omvang van maximaal 3.500 woorden, met literatuurverwijzing. 
Aangeleverd als boekje in tweevoud (docent en bibliotheek). Een 
publieke presentatie van het onderzoek. 

 Anti-plagiaattool De Academie van Bouwkunst beschikt over ‘Safe Assignment’ als 
onderdeel van Blackboard. Daarmee worden alle teksten van O5 en 
O6 op plagiaat getoetst. (Zie artikel 24 OER.)

  Afstudeerclinic
 Leerdoel Het leren organiseren van een project. Het kiezen van een relevant 

onderwerp in het licht van het maatschappelijk debat of op grond 
van eigen drijfveren dat de basis kan vormen voor het afstuderen. 
Het formuleren van een heldere afstudeeropgave die voortbouwt op 
het eerder gekozen onderwerp.

 Inhoud De afstudeerclinic bestaat uit vier sessies, verspreid over zestien 
weken, waarbij een student begeleid wordt door het hoofd van de 
opleiding in het formuleren van de afstudeeropgave, waarbij ant-
woord wordt gegeven op de vragen: Wat? (onderwerp afstuderen), 
Waarom? (maatschappelijke relevantie, persoonlijke drijfveren), 
Waar? (locatie) en met Wie? (mentor en begeleidingscommissie). De 
Afstudeerclinic loopt parallel aan de O6.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 Werkwijze Individueel onderzoeksproject, groepsgewijs begeleid.

 Resultaat Een scherp gepositioneerde samenvatting van het afstudeerproject, 
globale omvang 1 à 2 A4 pagina’s tekst, waar nodig of gewenst geïl-
lustreerd. De samenvatting is de opmaat voor het Afstudeerplan (zie 
hoofdstuk ‘Het afstudeerproject’).

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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 C4/C6 (ASL) Theorie, maatschappij 
  en ontwerp
 Jaar: 2, semester 4 en jaar 3, semester 6
 Duur: 14 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel •  Het vanuit de bredere maatschappelijke en vakinhoude-
 lijke context kunnen plaatsen, duiden en analyseren van de 

ontwerpopgave. 
•  Het leren herkennen en beoordelen van relevant, effectief en pro-

ductief vooronderzoek binnen een ontwerpproces.
•  Het leren definiëren en verbinden van theorie, maatschappij, ont-

werpmethode en ‘ontwerpersmoraal’ in het ontwerpproces. 

Dit gebeurt zowel kennisgericht als thematisch, aan de hand van 
relevante cases uit heden en verleden.

 Inhoud Het college wordt over twee studiejaren aangeboden met elk jaar 
verschillende sprekers, thema’s en/of casussen waarin de relaties en 
interactie tussen theorie, maatschappij en ontwerp worden bloot-
gelegd. De reeksen bestaan uit hoor- en werkcolleges. Deze worden 
(deels) gekoppeld aan de lectoraten. Een coördinator bewaakt 
inhoud en samenhang, leidt waar nodig de sprekers in, modereert 
discussies en betrekt de studenten bij de organisatie.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor 
de sprekers. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. 
Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel schrif-
telijk, ofwel mondeling wordt afgenomen.

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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  Tentamen 3

  Jaar 4
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  Studieprogramma vierde jaar
 Afstuderen In het vierde jaar vangt het afstudeertraject aan. Zie het hoofdstuk 7 

Afstuderen voor alle informatie over de afstudeerprocedure.

 Tentamen 4  Het Tentamen 4 volgt op een positief advies van de afstudeercom-
missie ten aanzien van het afstudeerwerk (na de vierde commissie-
bijeenkomst). Zie het hoofdstuk 6 Tentamens voor alle informatie.

 JAAR 4 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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  Eindtermen master 
  Stedenbouw

• Een stedenbouwkundige afgestudeerd aan de Academie van 
Bouwkunst Amsterdam heeft:

• het vermogen om informatie vanuit andere bij de ruimtelijke 
ordening betrokken disciplines om te zetten in ruimtelijke con-
structies en ontwerpen van ruimtelijke concepten;

• passende kennis van de geschiedenis en de theorie van de ste-
denbouw en van de relatie met andere disciplines;

• inzicht in processen die hebben geleid tot menselijke nederzet-
tingen en occupatiepatronen in cultuur- en natuurhistorisch 
opzicht;

• passende kennis van de inhoud van andere bij de ruimtelijke 
vormgeving betrokken disciplines, te weten architectuur, volks-
huisvesting en tuin- en landschapsarchitectuur;

• het vermogen om in de ontwikkeling van een ruimtelijk concept 
voor stedenbouw de relatie tussen mensen en ruimtes en de 
afstemming daarvan op menselijke behoeften en maatstaven te 
betrekken;

• inzicht in het beroep van stedenbouwkundige en de rol van de 
stedenbouwkundige in de maatschappij;

• inzicht in en vaardigheid met de methoden van stedenbouwkun-
dig onderzoek en de voorbereiding van projecten;

• vaardigheden op de gebieden van ruimtelijke planning en 
stedenbouwkundig ontwerp, inzicht in plannings- en ontwerp-
methodieken en vaardigheid met de fysieke, structurele en 
historische analyse van stedenbouwkundige verschijnselen en 
oplossingen;

• passende kennis van sociaal-maatschappelijke processen, ont-
wikkelingen en randvoorwaarden, in het bijzonder ten aanzien 
van culturele en ruimtelijk morfologische ontwikkelingen, de 
leefomgeving, de natuur en het milieu;

• passende kennis van de maatschappijwetenschappen, sociale 
en historische geografie, landschapskunde, ecologie, civiele 
techniek en de economie, alsmede van het ruimtelijk en steden-
bouwkundig recht;

• passende kennis van de organisatie, de middelen en instru-
menten van de ruimtelijke ordening en planningsniveaus in 
Nederland;

• vaardigheden en methoden in beeld, geschrift en woord om het 
plan en ontwerp voor anderen inzichtelijk te maken, en

• passende kennis van en inzicht in procedures en processen van 
besluitvorming.

 JAAR 4 MASTEROPLEIDING STEDENBOUW
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Workshop 'Action!', 2015
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Masteropleiding 
Landschaps-
architectuur
 Hoofd  Maike van Stiphout
 CROHO-code  44338
 Graad  Landscape architect, Master of Science
 Studielast  240 European Credits (120 EC masteropleiding /  

120 EC beroepservaring)
 Voltijd
 Voertaal  Nederlands en Engels
 Contact  avb-info@ahk.nl

 Toelatingseisen Hogeschool Larenstein; Tuin- en Landschapsinrichting; alle 
afstudeerrichtingen. 
Bachelor Wageningen University; Landschap, planning en ontwerp; 
specialisaties Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning. 
Horteco (Vilvoorde, BE). Hogeschool Gent (Melle, BE); afstudeer-
richting Landschaps- en Tuinarchitectuur. Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht; Bachelor Design and Urban Interior. 
Voor overige vooropleidingen zie het hoofdstuk 9.4 Toelatingseisen 
master Landschapsarchitectuur. 

mailto:avb-info%40ahk.nl?subject=
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Praktijkuren

STUDIESCHEMA LANDSCHAPSARCHITECTUUR

Buitenschoolscurriculum

keuzepunten** beroepservaring

**Studenten dienen in het 2e en 3e jaar in totaal 3 keuzepunten te halen (3 EC)  
1 keuzepunt is verplicht en bestaat uit een serie 1∙Lectures
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 P1a (ASL) Plaats
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Leren een gegeven locatie als ‘plek’ met stedenbouwkundige en 
landschappelijke karakteristieken te lezen. Trainen van concept-
vorming. Trainen van ruimtelijke en compositorische vaardighe-
den; onderkennen van de wederkerige relatie tussen een plek met 
zijn eigenaardigheden en een ingreep die daarin gedaan wordt. 
Vermogen verwerven om deze relatie te analyseren en te vertalen in 
een ruimtelijk ontwerp.

 Opgave Het ontwerpen van een gedefinieerde stedelijke of landschappelijke 
ruimte op de gegeven locatie. Ontwikkel een ruimtelijk concept op 
de gegeven locatie, met als vertrekpunt de karakteristieken van de 
plek. Uit het ruimtelijk concept moet overtuigend blijken welke wis-
selwerking er is tussen de gegeven situatie en de nieuw ontworpen 
stedelijke of landschappelijke ruimte. De ingreep is ruimtelijk van 
aard, maar mag in programmatische zin onbepaald zijn. Werk het 
ontwerp uit tot het niveau van het cruciale detail. 

 Object Een locatie met specifieke stedenbouwkundige en landschappelijke 
karakteristieken, die uitnodigen tot commentaar. De locatie is dui-
delijk begrensd.

 Werkwijze Individueel te doorlopen ontwerpproject, groepsgewijs begeleid 
door een stedenbouwkundige of landschapsarchitect. Een excursie 
naar de locatie maakt deel uit van het project. 

 Resultaat Maquettes op schaal 1:500-1:200; minimaal twee A1-panelen met 
de ruimtelijke analyse van locatie en programma; ontwerpuitgangs-
punten; ontwerponderzoek naar de ruimtelijke sequentie van het 
ontwerp; ruimtelijke weergave van het ontwerp (perspectieven, 
plattegronden, doorsneden en geveltekeningen schaal 1:100 - 1:50).

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 P1b (ASL) Ruimte
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Verwerven van elementaire ruimtelijke, compositorische vaardighe-
den; analyseren van locatie en programma van eisen; interpreteren 
van deze randvoorwaarden tot een zelfstandig ontwerpuitgangs-
punt dat kan worden uitgewerkt in een ruimtelijk ontwerp; leren 
omgaan met gebruikseisen en architectonische fascinaties en op 
grond hiervan komen tot een ontwerp. 

 Opgave Ontwerp een bouwwerk/object/gebouw van bescheiden omvang 
met een openbare functie op een stedelijke of landschappelijke 
locatie. Interpreteer randvoorwaarden, locatie en programma van 
eisen tot een zelfstandig ontwerpuitgangspunt. Schenk bij het 
ontwerpen aandacht aan de ruimtelijkheid, de overgangen van 
ruimtes en de overgangen van binnen naar buiten. Zorg ervoor dat 
het programma op een logische en ruimtelijke wijze in het bouwvo-
lume wordt geïntegreerd. Nadruk in het ontwerpproces ligt op het 
onderzoeken van de ruimtelijk-compositorische aspecten in relatie 
tot verschijningsvorm van het object.

 Object Een (vrijstaande) bouwwerk bestaande uit minimaal drie relevante 
ruimtes die in relatie tot elkaar staan en in relatie met hun omge-
ving. Het bouwwerk heeft een openbare functie op een stedelijke 
of landschappelijke locatie. Locatie en programma liggen vast in de 
opgave.

 Werkwijze Individueel te doorlopen ontwerpproject waarbij de nadruk ligt 
op ruimtelijk onderzoek middels maquettes en tekeningen van de 
doorsnede van gebouw en omgeving, groepsgewijs begeleid door 
een architect. Een excursie naar de locatie maakt deel uit van het 
project.

 Resultaat Maquettes schaal 1:50 - 1:20; minimaal twee A1-panelen met de 
ruimtelijke analyses van locatie en programma; ontwerpuitgangs-
punten; ontwerponderzoek naar de ruimtelijke sequentie van het 
ontwerp; ruimtelijke weergave van het ontwerp (perspectieven, 
plattegronden, doorsneden en geveltekeningen schaal 1:50). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 O1 (ASL) Repertoire
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Verwerven van kennis van het architectonisch, stedenbouwkundig 
en landschapsarchitectonisch repertoire. Leren analyseren van 
de belangrijke voorbeelden en referenties, doorzien van het belang 
van historisch en stilistisch onderzoek. Oefenen met schaal- en 
maatvoeringkwesties, dichtheid, hoeveelheid, uitzicht, afstand, 
enzovoort; ontwikkelen en toepassen van verschillende analyse- en 
notatietechnieken.

 Inhoud Door de docenten worden verschillende plattegronden, situaties en 
patronen aangeboden waarop reducties en bewerkingen worden 
uitgevoerd. Met verschillende cartografische bewerkingen zoals 
‘knip en plak’, ‘bereken en teken’, ‘vergroot en verklein’, ‘haal weg 
en voeg toe’ zullen maat- en schaalgevoel worden aangesproken 
en inzicht in onder meer omvang, dichtheden, aantallen en afstand 
worden ontwikkeld. Aan de hand van verschillende architectoni-
sche en topografische bewerkingen zoals ‘restaureren’, ‘citeren’, 
‘plagiëren’, ‘parafraseren’, ‘vervalsen’ en ‘klonen’ zullen een kriti-
sche houding ten opzichte van het verleden en het historisch besef 
ten aanzien van de eigen omgeving worden aangesproken en ont-
wikkeld. De bewerkingen worden in schetsen vastgelegd; de reeks 
schetsen is het individuele product.

 Werkwijze Werkcollege; de oefening wordt geheel tijdens de lesuren uitge-
voerd. In blokken van drie keer vijf weken wordt aan de hand van 
drie werkboeken het disciplinaire repertoire behandeld. Een excur-
sie is onderdeel van de O1. Onder leiding van een coördinator berei-
den studenten zelf een excursieonderdeel voor en maken de gids.

 Resultaat Naast bijdrage aan de excursiegids worden gevraagd presentatie-
schetsen in een tijdbalk, waarbij een kennistoets plaatsvindt met de 
hele groep rondom het gezamenlijk paneel. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 V1 en V2 (ASL) Doel: Autonomie; 
  Oorsprong: Kunst
 Jaar: 1, semester 1 en 2
 Duur:  2 maal 11 weken
 Studielast- en punten:  2 maal 28 uur en 2 maal 1 European Credit
 Onderwijsvorm:  Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoelen • Ontwikkelen van een autonoom handschrift;
• Ontdekken van het ambachtelijk maken;
• Begrip ontwikkelen voor een visueel kader;
• Vormgeven pur sang;
• De oergedachte;
• Zelf opdracht genererend denken;
• Beeldend communiceren.

 Omschrijving  In een eerste fase werken we de student los van alle pragmatiek 
en dwingen we hem of haar alle wel omschreven balustrades los 
te laten. Hierbij zoeken we het onzekere spanningsveld op van de 
onbeschreven ruimte, onbeschreven blad, open landschap of de sta-
teloze stedenbouw. Kunst vormt hierbij de grondslag en dit gebeurt 
aan de hand van gedreven en ervaren kunstenaars en autonoom 
ontwerpers. 

 Middel, werkwijze De gebruikte middelen zijn: beeldende kunst, fotografie en 
film, audiovisuele kunst, de collage en ambacht. De werk-
wijze is docent-afhankelijk, daardoor uiterst specifiek en dus 
onvoorspelbaar. 

 Resultaat Een object, beeld, film, schets, boek, maquette of ruimtelijke 
installatie.

Allen gedocumenteerd met een ‘One minute film’ per project.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 Tools 1+2 (SL) Landschapsanalyse 
 Jaar: 1, semester 1 en 2
 Duur: 4 maal 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (SL)

 Leerdoel Kennis verwerven van verschillende landschapstypen. Verwerven 
van inzicht in het landschap als systeem. Leren herkennen van 
locatiespecifieke kenmerken. Vanuit de landschapsanalyse leren 
een opgave te definiëren en doelen en wensen te bepalen: hoofd- en 
bijzaken in het systeem landschap leren onderscheiden. Werken met 
topografische analyse, de horizontale relaties en stromingen in het 
landschap en topologische analyse, verticale relaties in het land-
schap tussen geologische ondergrond, bodem, waterhuishouding, 
flora, fauna en nederzettingsvormen. Hoe is het landschap oorspron-
kelijk ontstaan, wat is de karakteristiek ten opzichte van andere 
landschapstypen? Hoe heeft het landschap zich in de historie ont-
wikkeld? Welke landschapselementen drukken zich sterk uit in het 
gebied? 

 Inhoud Aan de hand van een aantal voorgestelde locaties het landschap 
als systeem ontrafelen. De diverse lagen van het landschap worden 
benoemd en de samenhang tussen de systemen wordt inzichtelijk 
gemaakt. Het landschap wordt op verschillende schaalniveaus 
geanalyseerd: van de grote samenhang (landschapstypen) tot een 
specifieke plek. Een systematische landschapsanalyse maken en in 
tekening weergeven. Op verschillende schaalniveaus analyseren. 
De verbinding leggen tussen de biotische en antropogene laag van 
het landschap en de ondergrond van bodem, water, geomorfolo-
gie. Divers kaartmateriaal lezen en de informatie interpreteren. 
Terreinstudie. Literatuurstudie

 Werkwijze Werkcollege; de oefening wordt geheel tijdens de lesuren uitge-
voerd. Locatiebezoek vormt een onderdeel van de werkcolleges .

NB: Deze aangepaste vormstudie wordt gevolgd door oud-cursisten 
van de cursus stedenbouw en landschapsarchitectuur en afgestu-
deerde studenten van de HKU.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 C1a (ASL) Geschiedenis: 
  landschapsarchitectuur
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Doel van het college is kennis te verwerven van en inzicht te krijgen 
in de praktische, historische en theoretische ontwikkelingen die de 
ruimtelijke disciplines tot op heden bepalen en greep te krijgen op 
het beschikbare repertoire. Dit om het de student mogelijk te maken 
een eigen positie te bepalen ten opzichte van de ontwerptradities 
in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hoewel de 
drie disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitec-
tuur steeds ook in relatie tot elkaar worden behandeld, worden de 
colleges disciplinair aangeboden. 

 Inhoud Dit college volgt aan de hand van geselecteerde thema’s de ont-
wikkelingen in de landschapsarchitectuur, met name in de laatste 
twee eeuwen. De discipline wordt zowel op zichzelf als in relatie tot 
andere ruimtelijke, culturele en sociaal-economische ontwikkelin-
gen behandeld. De rol van de landschapsarchitectuur bij de vormge-
ving van Nederland, in studie en praktijk, in object van ontwerp en 
onderzoek, krijgt daarbij aandacht.

Aan de orde komen relevante veranderingen in theorie en praktijk 
van het ontwerpen, in de rol van de ontwerper en in de opgaven 
waar de ontwerpers voor stonden en staan. De aanpak kan per 
college verschillend zijn: monografisch, thematisch, meer algemeen 
historisch of theoretisch. Thema’s kunnen behandeld worden vanuit 
verschillend historisch perspectief, zoals stijl, iconografie, ideologie 
of geografie. Er zullen met name Nederlandse voorbeelden gepre-
senteerd worden, geïnterpreteerd in een internationale context. 
Sprekers kunnen zowel (historisch) onderzoekers zijn als ontwer-
pers. Een moderator verbindt de colleges en leidt de discussie. Het 
maken van een logboek met een bespiegeling op de stof van de col-
leges maakt deel uit van de collegereeks en zal getoetst worden.

 Resultaat Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel 
mondeling, ofwel schriftelijk wordt afgenomen. Aan het eind van 
het eerste jaar is er een excursie door Nederland, de zogenaamde 
Holland Tour, met het doel hoog- en laagdynamische delen van 
het stadslandschap te doorkruisen en gezamenlijk het zicht op het 
oeuvre van ruimtelijke ontwerpers uit heden en verleden te verbre-
den. Ontwerpen die tijdens de studie aan de hand van tekeningen 
en foto’s zijn onderzocht, worden nu in werkelijkheid bestudeerd. 
De route en de objecten worden in samenspraak met de studenten 
gekozen en de bijbehorende excursiegids wordt door hen samenge-
steld. De studenten geven tijdens de excursie een presentatie over 
het excursiedoel van hun keuze.

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 C1b (ASL) Geschiedenis: 
  architectuur
 Jaar: 1, semester 1
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Doel van het college is kennis te verwerven van en inzicht te ver-
schaffen in de praktische, historische en theoretische ontwikke-
lingen die de ruimtelijke disciplines tot op heden bepalen en greep 
te verschaffen op het beschikbare repertoire. Dit om het de student 
mogelijk te maken een eigen positie te bepalen ten opzichte van 
de ontwerptradities in architectuur, stedenbouw en landschapsar-
chitectuur. Hoewel de drie disciplines architectuur, stedenbouw 
en landschapsarchitectuur steeds ook in relatie tot elkaar worden 
behandeld, worden de colleges disciplinair aangeboden. 

 Inhoud Dit college volgt aan de hand van geselecteerde thema’s de ontwik-
kelingen in de architectuur, met name in de laatste twee eeuwen. 
De discipline wordt zowel op zichzelf als in relatie tot andere ruim-
telijke, programmatische en sociaal-economische ontwikkelingen 
behandeld. De rol van de architectuur bij de vormgeving van het 
kunstwerk Nederland, in studie en praktijk object bij uitstek van 
ontwerp en onderzoek, voor de student en afgestudeerde, krijgt 
daarbij bijzondere aandacht. 
Aan de orde komen relevante veranderingen in theorie en praktijk 
van het ontwerpen, in de rol van de ontwerper en in de opgaven 
waar de ontwerpers voor werden en worden gesteld. 
De aanpak kan per college verschillend zijn: monografisch, thema-
tisch of meer algemeen historisch of theoretisch. Sprekers kunnen 
zowel (historisch) onderzoekers zijn als ontwerpers. Een moderator 
verbindt de colleges en leidt de discussie. Verplichte literatuur zal 
deel uitmaken van de collegereeks en kan getoetst worden.

 Resultaat Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel 
mondeling, ofwel schriftelijk wordt afgenomen. Aan het eind van 
het eerste jaar is er een excursie door Nederland, de zogenaamde 
Holland Tour, met het doel hoog- en laagdynamische delen van 
het stadslandschap te doorkruisen en gezamenlijk het zicht op het 
oeuvre van ruimtelijke ontwerpers uit heden en verleden te verbre-
den. Ontwerpen die tijdens de studie aan de hand van tekeningen 
en foto’s zijn onderzocht, worden nu in werkelijkheid bestudeerd. 
De route en de objecten worden in samenspraak met de studenten 
gekozen en de bijbehorende excursiegids wordt door hen samenge-
steld. De studenten geven tijdens de excursie een presentatie over 
het excursiedoel van hun keuze.

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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  Winter School (ASL)
 Jaar: 1, 2 en 3, semester 2, 4 en 6
 Duur: 2 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Interdisciplinair en in teamverband leren werken aan een opgave 
die de randen van de drie vakgebieden opzoekt dan wel over-
schrijdt; daarmee de eigen horizon vergroten als ontwerper die in 
een bredere sociaal-culturele context werkt. Trainen van intuïtie 
en het in beperkte tijd omzetten van een idee naar een geïnspireerd 
product.

 Opgave De Winter School wordt afwisselend geleid door een van de hoofden 
van de opleidingen, of een gastcurator. De opgave zal dientenge-
volge onvoorspelbaar zijn, met als conditie dat het om een gebied 
of thema gaat dat de ontwerpende disciplines raakt en zou moeten 
kunnen voeden. De Winter School is in de breedste zin het ‘onder-
gaan van een ervaring’, die afhankelijk van hoofd van de opleiding 
meer of minder duidelijk een vastomlijnd te ontwerpen object zal 
kennen. De opgave kan het karakter van een prijsvraag hebben.

 Werkwijze Binnen twee weken wordt in interdisciplinaire teams intensief 
gewerkt. Op de vrijdagen en in de weekends wordt de gehele dag 
besteed, door de week alleen de avonden. De resultaten worden op 
de laatste vrijdagmiddag gepresenteerd. De Winter School heeft een 
internationaal karakter door de deelname van buitenlandse studen-
ten en docenten.

 Resultaat Het resultaat van de Winter School kan variëren van gebouwde 
objecten tot statements, manifesten, (openbaar) debat, plannen en 
visies en voorstellingen naar aanleiding van het thema.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR



196

 P2a (L) Mens en beest
 Jaar: 1, semester 2 
 Duur: 8 weken
 Studielast: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (L)

 Leerdoel Naast ruimtelijk ook sociaal leren inbedden van een ontwerp in zijn 
omgeving. Leren antwoord geven op vragen vanuit de maatschap-
pij. Leren zoeken van ontwerpingrediënten buiten de ruimtelijke 
context. Het verrijken van ontwerp met inbreng vanuit gebruik. 
Leren optreden als regisseur natuur in de openbare ruimte een 
plek kunnen geven. Zelfstandig opstellen van een functioneel pro-
gramma en inrichtingsthema. Vanuit gebruik bewust leren inzetten 
van flexibiliteit

 Opgave Ontwerp een (her)inrichtingsplan voor een plek in een stedelijke 
omgeving. Maak een ontwerp dat sociaal en natuurinclusief is 
ingebed in zijn omgeving. Zoek informatie over gebruik voor de 
locatie door meerdere onderzoeken te doen. Zoek informatie over 
een diersoort dat in de stad leeft. Onderzoek ook de omgeving van 
de locatie op alle vormen van gebruik. Observeer het gedrag van 
mensen op de locatie. Maak een concept en vervolgens een inrich-
tingsplan waarbij je je laat leiden door de ideeën vanuit gebruikers-
groepen. Probeer ruimte te vinden voor iedereen. Experimenteer 
met de verweving tussen privaat en publiek. Stel traditionele regels 
en denkpatronen over wat wel en niet mag in de openbare ruimte ter 
discussie.

 Object Een plek in een hoogstedelijke situatie met diverse gebruikers en 
culturen in de omgeving. Het (her)inrichtingsplan leidt tot een plek 
in de stad die haar betekenis ontleent aan haar bruikbaarheid en 
natuurinclusief is. 

 Werkwijze Werk het ontwerp uit op relevante onderdelen en maak daarbij 
onderscheid in elementen waarop door gebruikers meer en minder 
invloed kan worden uitgeoefend. Materialiseer maaiveld, beplan-
ting en meubilair. Individueel te doorlopen ontwerpproject, groeps-
gewijs begeleid. Een excursie naar het plangebied maakt deel uit 
van het project.

 Resultaat Maquette, minimaal 3 A1-panelen met verbeelding, inrichtings-
plan op schaal 1:200 - 1:500 en uitwerking van cruciale details. 
Digitale presentatie van observaties kunnen ter aanvulling worden 
ingebracht.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 P2b (SL) Openbare Ruimte
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (SL)

 Leerdoel Het inzicht krijgen in de werking van grotere en complexe publieke 
openbare ruimte. Inzicht krijgen in de wisselwerking tussen 
openbare ruimte en privaat domein. Het ontwikkelen van ontwerp-
vaardigheden om sferen te regisseren in een stedenbouwkundige 
context met de openbare ruimte als basis. Inzicht verwerven in hoe 
ruimtes binnen een totaal samenhangen en de invloed die dat heeft 
op de beleving en het functioneren van de afzonderlijke ruimtes. 
Leren werken met volumes, typologie en oriëntatie van bebouwing, 
programma, verkeer, infrastructurele voorzieningen, inrichting en 
materialisatie als gereedschap in de openbare ruimte.

 Opgave Maak een globaal stedenbouwkundig plan met als basis een gede-
tailleerd ontwerp voor een stedelijke openbare ruimte. Bebouwing 
kan hierbij worden ingezet om de openbare ruimte te vormen. 
Ontwerp een samenhangende structuur van stedelijke ruimtes 
met verschillende sferen. Richt de openbare ruimte in samenhang 
met het functioneren van het gebouwd programma. Verbind de 
openbare ruimte met de omgeving. Werk karakteristieke onderdelen 
van het openbare ruimte ontwerp uit. Benoem de identiteit van het 
totaal.

 Object Een concrete, binnenstedelijke locatie die van functie verandert en/
of beschikbaar komt voor (her)ontwerp, verbetering of intensivering. 
Binnen de locatie moeten verschillende typen publieke openbare 
ruimtes, zoals plein, park, boulevard of straten aanwezig zijn.

 Werkwijze Individueel te doorlopen ontwerpproject, groepsgewijs begeleid. 
Bij het project wordt gebruik gemaakt van de kennis die wordt opge-
daan in het O1 Repertoire-onderzoek. Een excursie naar de locatie 
maakt deel uit van het project.

 Resultaat Een openbare ruimte ontwerp (1:2000/1:500) en een uitwerking 
van de inrichting van de openbare ruimte op relevante onderdelen 
(1:200/1:50). Het ontwerp wordt inzichtelijk gemaakt door o.a. pro-
fielen, doorsneden, perspectieftekeningen, referentiebeelden en 
maquettes op adequate schalen. Het resultaat wordt gepresenteerd 
op minimaal drie A1-panelen. Een maquette (1:500/1:200) staat cen-
traal in de mondelinge toelichting bij de presentatie. Een geschre-
ven toelichting van circa 400 woorden 1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 O2 (ASL) Tekstanalyse
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Vertrouwd raken met kritisch lezen en systematisch schrijven, 
de weg vinden in de vakliteratuur, aanzet tot standpuntbepaling 
binnen de discipline en leren ideeën over te dragen.

 Inhoud Na een aantal inleidende lezingen wordt er in kleine groepen, 
in de vorm van een werkcollege geoefend in lezen en schrijven. 
Verschillende soorten teksten, zoals architectuurkritieken en 
teksten van ontwerpers worden gezamenlijk gelezen en geanaly-
seerd. Er wordt zelfstandig een kritiek op een recent plan geschre-
ven. In de laatste bijeenkomsten schrijven de studenten een bege-
leidende tekst bij het ontwerp voor het project waaraan ze op dat 
moment werken. 

 Resultaat Tekstanalyses. Plankritiek. Plantoelichting. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 V3 (ASL) Doel: Materiaalkunde; 
  Oorsprong: Design 
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 1 maal 11 weken
 Studielast- en punten: 2 maal 28 uur en 1 maal 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoelen Aanleren van materiaalkennis;
Ontwikkelen van een materiaal;
Vormgeven met een materiaal;
Werken met een materiaal;
Materiaalonderzoek.

 Omschrijving  In de tweede fase binnen de Vormstudies staat de materiaalkunde 
van de student centraal. Een gebouw is meer dan staal, glas en 
beton; een landschap meer dan gras, bomen en paden en een stad 
meer dan een verzameling deze. Tijdens V3 ligt de focus op diversi-
teit en tactiliteit in zowel architectuur, landschap als stedenbouw. 
We dompelen de student onder in de rijkdom van materialen en 
vormgeving.

 Middel, werkwijze De gebruikte middelen zijn: bestaande archieven versus bijvoor-
beeld 3D-printtechnieken, ruimtelijke assemblagetechnieken of de 
eenvoud van een tweedimensionale collage, product prototyping tot 
installaties in situ binnen of buiten de muren van de Academie. De 
werkwijze is docent afhankelijk, daardoor uiterst specifiek en dus 
onvoorspelbaar. 

 Resultaat Een onderzoek, stalenboek, projectboek, film, schets, boek of 
ruimte lijke in situ installatie.
Allen gedocumenteerd met een ‘One minute film’ per project.

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 C2a (ASL) Geschiedenis: 
  stedenbouw
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Doel van het college is kennis te verwerven van en inzicht te krijgen 
in de praktische, historische en theoretische ontwikkelingen die de 
ruimtelijke disciplines tot op heden bepalen en greep te krijgen op 
het beschikbare repertoire. Dit om het de student mogelijk te maken 
een eigen positie te bepalen ten opzichte van de ontwerptradities 
in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hoewel de 
drie disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitec-
tuur steeds ook in relatie tot elkaar worden behandeld, worden de 
colleges disciplinair aangeboden. 

 Inhoud Dit college volgt aan de hand van geselecteerde thema’s de ontwik-
kelingen in de stedenbouw, met name in de laatste twee eeuwen. 
De discipline wordt zowel op zichzelf als in relatie tot andere ruim-
telijke, programmatische en sociaal-economische ontwikkelingen 
behandeld. De rol van de stedenbouw bij de vormgeving van het 
kunstwerk Nederland, in studie en praktijk object van ontwerp en 
onderzoek bij uitstek krijgt daarbij bijzondere aandacht. 
Aan de orde komen relevante veranderingen in theorie en praktijk 
van het ontwerpen, in de rol van de ontwerper en in de opgaven 
waar de ontwerpers voor werden en worden gesteld. 
De aanpak kan per college verschillend zijn: monografisch, thema-
tisch of meer algemeen historisch of theoretisch. Sprekers kunnen 
zowel (historisch) onderzoekers zijn als ontwerpers. Een moderator 
verbindt de colleges en leidt de discussie. Verplichte literatuur zal 
deel uitmaken van de collegereeks en kan getoetst worden.

 Resultaat Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel schrif-
telijk, ofwel mondeling wordt afgenomen. Aan het eind van jaar 1 is 
er een excursie door Nederland, de zogenaamde Holland Tour, met 
het doel hoog- en laagdynamische delen van het stadslandschap te 
doorkruisen en gezamenlijk het zicht op het oeuvre van ruimtelijke 
ontwerpers uit heden en verleden te verbreden. Ontwerpen die 
tijdens de studie aan de hand van tekeningen en foto’s zijn onder-
zocht, worden nu in werkelijkheid bestudeerd. De route en de objec-
ten worden in samenspraak met de studenten gekozen en de bijbe-
horende excursiegids wordt door hen samengesteld. De studenten 
geven tijdens de excursie een presentatie over het excursiedoel van 
hun keuze. 

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 C2b  (ASL) Geschiedenis: kunst
 Jaar: 1, semester 2
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur als artistieke 
disciplines te plaatsen in en te relateren aan de ontwikkeling van 
de kunsten en het denken over kunst en esthetiek. De student te 
stimuleren actief zijn/haar plaats te bepalen in de actuele ontwikke-
lingen in het kunst- en cultuurspectrum.

 Inhoud Architectuur is in het verleden wel gezien als moeder van de 
kunsten. Inmiddels hebben de ruimtelijk ontwerpende discipli-
nes een plaats te midden van de kunsten in de breedste zin van 
het woord. In een reeks thematische colleges zullen deze vanuit 
filosofisch, kunsttheoretisch en praktisch perspectief aan de orde 
worden gesteld en onderzocht op hun relevantie voor het ruimtelijk 
ontwerpwerk nu. De colleges worden gegeven door één docent, die 
ook de discussie inleidt en entameert. Per college wordt een A4-tje 
uitgereikt met een inleiding op het thema. 

Verplichte literatuur maakt deel uit van het college. Onderdeel van 
het college is een klein toetsproduct dat ofwel schriftelijk, ofwel 
mondeling wordt afgenomen.

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 1 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 P3a (AL) Gebouw in landschap
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (AL)

 Leerdoel Het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden op het schaalniveau 
van een gebouwd object en de daarbij horende omgeving. Inzicht 
verwerven in organisatieprincipes die een gebouw en een buiten-
ruimte aansturen en verbinden. Kunnen maken van een samenhan-
gende compositie. Trainen van het inzicht in de verschillen tussen 
een architectonische en een landschapsarchitectonische benade-
ring. Aanscherpen van het vermogen om een ontwerp consistent tot 
op materiaal en detailniveau uit te werken.

 Opgave Maak een plan dat bestaat uit een omgeving met een gebouw. 
Kom tot een overtuigende samenhang van gebouw en omgeving. 
Gebruik het gegeven programma. Geef aan welke leidende motie-
ven het ruimtelijk ontwerp hebben bepaald en hoe die in de organi-
satie van het programma zijn uitgewerkt. Werk het ontwerp uit tot 
het niveau van maatvoering en materialiseren van cruciale planele-
menten voor gebouw en groen terrein.

 Object Het archetype voor dit project is het landgoed waarin een huis en 
de groene omgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er 
moet sprake zijn van een onlosmakelijke samenhang in esthetische 
en functionele zin van ‘binnen’ en ‘buiten’; van gebouw en directe 
omgeving. 
Het programma en de locatie liggen vast in de opgave. Het gebouw 
heeft een eenduidig programma (museum, bibliotheek, vergader-
plek, hotelkamer, etc.). Het indicatieve oppervlak is 1.000 – 5.000 m2. 
Het groene gebied is beperkt van omvang, opdat voldoende uitwer-
king mogelijk is. Indicatief oppervlak 1-5 ha.

 Werkwijze Individueel ontwerpproject, groepsgewijs begeleid door een archi-
tectuur- of een landschapsarchitectuurdocent. De opgave wordt 
gezamenlijk geformuleerd. Er wordt gebruik gemaakt van kennis 
die wordt opgedaan in de oefening O3a. Studenten Architectuur en 
Landschapsarchitectuur worden beide geacht een relevant ontwerp 
voor binnen én buiten te maken. 

 Resultaat Onderzoek naar de organisatorische en compositorische hoofdopzet 
van het gehele object inclusief zijn ligging in de wijdere omgeving; 
tekeningen van het ensemble schaal 1:5.000 / 2.000 / 1.000; ont-
werptekeningen, profielen en doorsneden 1:200 / 20; maquettes 
op een zelf te bepalen adequate schaal; perspectieftekeningen en 
sfeerbeelden. Het resultaat wordt samenvattend gepresenteerd op 
minimaal drie A1-panelen. Een geschreven toelichting van circa 
400 woorden 1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 P3b (L) Plek in landschap
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 112 uur en 4 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (L)

 Leerdoel Trainen van de vaardigheid om snel de opgave te doorgronden en 
van concept tot uitwerking en materialisatie te komen. Vergroten en 
herijken van de toepassing van typerende materialen van de land-
schapsarchitectuur en bijbehorende constructieve vaardigheden 
(bv. beplanting, meubilair, bestrating, water). Oefenen met de bete-
kenis van een beperkte interventie in een groter gebied en ontwik-
kelen van sensibiliteit ten aanzien van de landschappelijke genius 
loci. Bewerkstelligen van samenhang plaats, idee, functie, vorm en 
materiaal.

 Opgave Ontwerp op een gegeven locatie een ontmoetingsplek. Het ontwerp 
moet kracht en uitstraling hebben in veel wijdere omgeving en in 
meerdere opzichten (sociaal, ruimtelijk, natuurvriendelijk imago) 
betekenis hebben. Zorg voor een overtuigende schets en detailleer 
die zorgvuldig uit zodat de constructie van verharding tot eventuele 
bouwkundige elementen en het beplantingsplan toetsbaar zijn.

 Object Een ontmoetingsplek in een gegeven gebied met een gegeven 
ontwikkelingsperspectief.

 Werkwijze Op basis van terreinbezoek en intuïtie wordt snel een keuze 
gemaakt voor de situering en hoofdgedachte van het ontwerp. Deze 
keuze wordt in maquette en schets vastgelegd. Dit, om eventueel in 
de loop van het ontwerptraject het eerste idee te kunnen verwerpen 
ten gunste van een beter idee. De tweede helft van het project wordt 
alleen aan uitwerking en detaillering besteed; zowel om de mate-
rialisatie te toetsen als ook om de relevantie van het hoofdidee te 
bewijzen. Individueel te doorlopen opgave, groepsgewijs begeleid.

 Resultaat Drie tot vijf A1-panelen waaruit de onderbouwing van het concept 
blijkt, maar de nadruk ligt op een ontwerptekening en de uit-
werking naar details 1:10 - 1:200 in plattegrond en doorsnede. 
Werkmaquettes en een eindmaquette zijn gewenst. Digitale presen-
taties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet geaccepteerd 
als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 O3a (AL) Gebouw in landschap
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (AL)

 Leerdoel Verwerven van inzicht in de manier waarop gebouw en landschap 
samenhangend kunnen worden ontworpen. Leren kennen van en 
inzicht verwerven in exemplarische voorbeelden. Leren begrijpen 
van betekenissen van ruimtes binnen en buiten, functies van 
die ruimtes; de logistiek; zichtrelaties, kansen voor mens en dier, 
maatverhoudingen, symboliek. Toepassen van analysetechnieken; 
maken van heldere analysetekeningen en maquettes.

 Inhoud De oefening ondersteunt het project P3a (Gebouw in Landschap). In 
dat project ontwerpen de studenten een object (in een stedelijke of 
landelijke omgeving) dat bestaat uit een omgeving met een gebouw. 
Gebouw en omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
in compositie, organisatie, gebruik en betekenis. In de oefening 
worden voorbeelden van gebouwen in landschap en stad bestu-
deerd die relevant zijn als input voor het tegelijk op lopende Project 
P3a. 

 Werkwijze Aan de hand van bestaande voorbeelden worden maquettes 
gebouwd en analysetekeningen gemaakt, bedoeld om samenhan-
gen op te sporen en te benoemen. Met verschillende tekenmiddelen 
wordt onderzoek vastgelegd naar de compositorische samenhang; 
de logistiek en organisatie, de ‘scenografie’. Bij die tekenmiddelen 
horen plattegronden, doorsnedes, maquettes. Het gaat daarbij om 
een vorm van verkleind nabouwen, die verifieerbaar inzicht toont in 
maat, schaal en organisatie. 

 Resultaat Het resultaat bestaat uit maquettes en/of analysetekeningen. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 O3b (L) Veldwerk
 Jaar:  2, semester 3
 Duur:  8 weken
 Studielast- en punten:  28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm:  Disciplinair (L)

 Leerdoel Ingrediënten voor ontwerp uit het veld leren destilleren en vastleg-
gen op kaart. Relevante details en eenheden leren herkennen die 
‘typisch’ zijn voor de locatie en haar structuren. Ontdekken hoe 
dit bijdraagt aan landschappelijke identiteit. Verband leren leggen 
tussen wat je buiten ziet en wat op kaart en luchtfoto staat. Op 
locatie gevonden materiaal op plattegrond, topkaart en luchtfoto 
leren herleiden tot structuren, patronen of reeksen. Leren interprete-
ren en selecteren naar bruikbaarheid.

 Opgave Door de docent wordt een locatie aangeboden. Bezoek de locaties 
en leg cartografisch vast wat de locatie-typische ingrediënten 
zijn. Zoek de ingrediënten die op de locatie veel voorkomen. Kijk 
naar zowel de bebouwing als de omgeving. Kijk boven en onder de 
grond, luister, ruik en voel. Zoek uit wat ze bijdragen aan de identi-
teit van de plek. Leg verband met historische kaarten, topkaart en 
luchtfoto’s uit diverse tijden. Interpreteer wat gevonden is en selec-
teer bruikbare ingrediënten voor ontwerp. Formuleer individueel 
conclusies en handvatten voor ontwerp aan de hand van foto’s en 
tekeningen.

 Werkwijze Werkcollege; de oefening wordt geheel tijdens de lesuren 
uitgevoerd.

 Resultaat Atlas met kaarten, van de vondsten, kwaliteiten en samenhangen 
van de plek in relatie tot ondergrond en context.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 V4 (ASL) Doel: Focus; 
  Oorsprong: Practicum
 Jaar: 2, semester 3
 Duur: 1 maal 16 weken
 Studielast- en punten: 2 maal 28 uur en 1 maal 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoelen Fileren tot de kern;
Ontwikkeling autonoom sterk handschrift;
Intuïtief snel handelen;
Bondig formuleren;
Beeldend communiceren.

 Omschrijving  De derde en laatste fase bundelt voorafgaande fasen tot een con-
creet toetsingskader: het practicum. Het is de eindpresentatie 
binnen de Vormstudies waar met beperkte tijdskaders een uitge-
sproken voorstel wordt ontwikkeld. De modules Autonomie (V1/
V2) en Materiaalkunde (V3) zijn de bagage om hier in te slagen. 
Ontwerpend zoeken we naar een vormgegeven bewijsvoering op de 
casus die door iedere docent wordt gesteld.

 Middel, werkwijze De gebruikte middelen zijn: bestaande archieven versus bijvoor-
beeld 3D-printtechnieken, ruimtelijke assemblagetechnieken of de 
eenvoud van een tweedimensionale collage, product prototyping 
tot installaties in situ binnen of buiten de muren van de Academie. 
De werkwijze is docentafhankelijk, daardoor uiterst specifiek en dus 
onvoorspelbaar.

 Resultaat Een rapport, beeld of reeks beelden, schetsen, maquettes of ruimte-
lijke vertaling.

Allen gedocumenteerd met een ‘One minute film’ per project.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 C3a/C5a (ASL) Ontwerpmethodiek
 Jaar: 2 en 3, 2e kwartaal 
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit  
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Inzicht verwerven in het proces van ontwerpen; vaardigheid ont-
wikkelen om dit proces te sturen; leren kennen en herkennen van 
kritische fases in een ontwerpproces en inzicht verwerven in de 
middelen om hier succesvol doorheen te komen. Verbeteren van de 
persoonlijke ontwerpvaardigheden.

 Inhoud De reeks heeft het karakter van een werkcollege waarin de coördi-
natoren en lezinggevers samen met de studenten het ontwerppro-
ces verkennen en de kritische momenten daarin inventariseren. 
De reeks sprekers (onderzoekers, ontwerpers) belichten die ver-
schillende aspecten vanuit de eigen vakuitoefening en theorie. 
Voorbeelden zijn: het moment van ‘ideevinding’; de rol van de eerste 
schets; vastzitten in het ontwerp; de rol van kennisverwerving 
(materiaal, constructie); de betekenis van aan te leren vaardigheden 
(tekenen, analyseren, ontwerpend onderzoek) in verhouding tot het 
onbenoembare talent; de organisatie van het ontwerpproces.

 Resultaat Om de relatie met de persoonlijke ontwerpvaardigheid te onderzoe-
ken wordt de student geacht een kort verslag te schrijven waaruit 
blijkt welke conclusies uit de reeks worden getrokken ten aanzien 
van de eigen werkwijze. 

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR



209

 C3b/C5b (L) Vakuitoefening 
 Jaar: 2 en 3; 2e kwartaal
 Duur: 7 weken
 Studielast- en punten:  28 uur en 1 European Credit  
 Onderwijsvorm:  Disciplinair (L) 

 Leerdoel Inzicht verwerven in succes- en faalfactoren binnen en buiten 
het ontwerpproces; inzicht verwerven in de relatie tussen visie, 
ambacht en resultaat. Confrontatie met de variatie (naar schaal, 
complexiteit, context) in en spreiding (internationaal, nationaal, 
regionaal en lokaal) van het eigen professioneel bereik; dialoog met 
vakgenoten over de reikwijdte van de disciplines en de kern van 
de vakbeoefening. Inzicht verwerven in verschillende vormen van 
ondernemerschap. 

 Inhoud Een reeks vakgenoten wordt uitgenodigd te komen vertellen over 
hun eigen oeuvre. Inleiders wordt gevraagd uiteen te zetten hoe ze 
als ontwerper de verschillende opdrachten interpreteren, uitwerken 
en oplossen. Inhoudelijke en stilistische overwegingen worden 
expliciet gemaakt en cruciale keuzemomenten uitvergroot. De stu-
denten bereiden de gesprekken voor en ondervragen de gasten over 
hun profiel. De wijze waarop vakkennis, onderzoek, ondernemer-
schap en inspiratie in het ontwerp zijn vertaald staan centraal.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor de 
sprekers. 

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR

  Winter School (ASL)
 Jaar: 1, 2 en 3, semester 2, 4 en 6
 Duur: 2 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Interdisciplinair en in teamverband leren werken aan een opgave 
die de randen van de drie vakgebieden opzoekt dan wel over-
schrijdt; daarmee de eigen horizon vergroten als ontwerper die in 
een bredere sociaal-culturele context werkt. Trainen van intuïtie 
en het in beperkte tijd omzetten van een idee naar een geïnspireerd 
product.

 Opgave De Winter School wordt afwisselend geleid door een van de hoofden 
van de opleidingen, of een gastcurator. De opgave zal dientenge-
volge onvoorspelbaar zijn, met als conditie dat het om een gebied 
of thema gaat dat de ontwerpende disciplines raakt en zou moeten 
kunnen voeden. De Winter School is in de breedste zin het ‘onder-
gaan van een ervaring’, die afhankelijk van hoofd van de opleiding 
meer of minder duidelijk een vastomlijnd te ontwerpen object zal 
kennen. De opgave kan het karakter van een prijsvraag hebben.

 Werkwijze Binnen twee weken wordt in interdisciplinaire teams intensief 
gewerkt. Op de vrijdagen en in de weekends wordt de gehele dag 
besteed, door de week alleen de avonden. De resultaten worden op 
de laatste vrijdagmiddag gepresenteerd. De Winter School heeft een 
internationaal karakter door de deelname van buitenlandse studen-
ten en docenten.

 Resultaat Het resultaat van de Winter School kan variëren van gebouwde 
objecten tot statements, manifesten, (openbaar) debat, plannen en 
visies en voorstellingen naar aanleiding van het thema.
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 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR

 P4 (L) Regionaal ontwerp en 
  onderzoek
 Jaar:  2, semester 4
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten:  224 uur en 8 European Credits
 Onderwijsvorm:  Disciplinair (L)

 Leerdoel Leren ontwerpend om te gaan met de identiteit van het landschap. 
Leren werken met de lagenbenadering, de landschappelijke struc-
turen en hun bouwstenen. Leren programma te vertalen naar 
ruimtelijke ingrepen die verder bouwen op de identiteit van het 
landschap, abiotisch, biotisch, ruimtelijk en cultureel. Leren werken 
op de grote schaal en in de complexe dynamiek van het platteland. 
Kennismaken met de mogelijkheid om als ontwerper sturend op te 
treden in een sociaal-economische context. Ontdekken van de ver-
schillende actoren in het landschap en het leren inzetten daarvan. 
Leren ontwerpen aan ontwikkeling van een gebiedsregio. Oefenen 
met kiezen in te hanteren schalen en de situering van een voor het 
concept relevante uitwerking.

 Opgave Geef een visie op de landschappelijke ontwikkeling van een platte-
landsregio vanuit een gegeven nieuwe functionele invulling. 
Eerste 8 weken: Bepaal de identiteit van het landschap. Leg de 
karakteristieken van het landschap en de doorlopen ontwikkelings-
processen in kaartlagen vast. Probeer op basis daarvan een identi-
teit te duiden. Onderzoek de ruimtelijke dragers, de bouwstenen en 
de structuren bepalend voor het landschap. Bedenk een ontwikkel-
strategie. Geef zicht op de gevolgen van de voorgestane ruimtelijke 
ontwikkeling in de tijd. Een landschapsbeeld op middenschaal 
dient als test voor het succes van de visie.
Tweede 8 weken: Werk de ontwikkelingsstrategie uit tot een 
landschapsplan. Schenk aandacht aan het complex van functies 
en gebruiken. Specificeer de economische en sociale motoren en 
benoem de actoren in het ontwerp. Maak zo nodig onderscheid in 
publieke en particuliere ingrepen in het landschap. Werk het plan 
uit tot ontwerpingrepen op het lagere schaalniveau voor een aantal 
significante plekken in het gebied.

 Object Een ruraal gebied in Nederland ter grootte van minimaal 30 bij 30 
km. Een landschap met een herkenbare ruimtelijke en culturele 
identiteit. Een landschap waarin bovendien een aantal ontwikke-
lingslagen door de tijd herkenbaar zijn. In het gebied liggen actuele 
opgaven met betrekking tot landbouw, mobiliteit, bedrijvigheid, 
recreatie, wonen, zorg, water, natuur. 

 Werkwijze Individueel te doorlopen ontwerpproject, groepsgewijs begeleid. 
Een excursie naar het plangebied maakt deel uit van het project. 
Eerste en tweede helft van het project kunnen door verschillende 
docenten worden gegeven. Planresultaten worden individueel afge-
rond en gepresenteerd.

 Resultaat Vier tot zes A1-panelen 

Eerste fase met kaarten op schaal 1:50.000 - 1: 5.000 diagnose van 
situatie; strategie; ontwikkelingsperspectief; getekende visie met 
heldere hoofdlijnen; 
Tweede fase uitwerkingen op schaal 1:5000 - 1:200. Een toelichting 
van circa 400 woorden (1 A4). 
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 O4a (SL) Regionaal onderzoek
 Jaar: 2, semester 4
 Duur:  8 weken
 Studielast- en punten:  28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm:  Interdisciplinair (SL)

 Leerdoel Het leren lezen en analyseren van gegevens op regionaal schaal-
niveau en deze toepasbaar maken in het ontwerp. Leren analyseren 
van gebieden en plannen. Het kunnen omgaan met grootschalige 
kaarten; de grafiek ervan; schaal(sprongen) en legenda. Opbouwen 
van kennis van de typologie van het regionale landschap. De oefe-
ning heeft tot doel om analysevaardigheden te ontwikkelen die 
bruikbaar zijn voor de projecten P4 en eventueel ook P5 en P6.

 Inhoud De oefening ondersteunt de P4 ontwerpprojecten van de opleidin-
gen Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Projecten op regi-
onale schaal stellen studenten voor een reeks nieuwe vragen. Die 
betreffen de fysieke aspecten van de regio. Hoe is deze georgani-
seerd en waarom? De betekenis van bodem, watersysteem, cultuur-
geschiedenis, infrastructuur, grond en ruimtelijke-ordeningspoli-
tiek, variërend van een meer op de ondergrond gerichte benadering 
tot concepten als het stedelijke netwerk. Wie doet wat wanneer 
en hoe teken je dat? Maar ook: wat is de positie van de ontwerper 
tussen alle andere machtsfactoren die in het ontwerp op regionale 
schaal een rol spelen? Zijn/haar rol als visievormer, spelbegeleider, 
strateeg zal hierbij aan de orde komen. Trends, toekomstbeelden en 
de betekenis van scenario’s worden besproken.

 Werkwijze Werkcollege: de docent reikt de informatie aan; stelt deze ter discus-
sie en laat oefenen met het omzetten in ontwerpuitgangspunten. 
Zowel feitelijke bronnen (bodemkaart, dataset, krantenbericht, 
et cetera) als plannen kunnen basis voor analyse zijn. Een door de 
docenten af te bakenen stuk van Nederland kan als rode draad in 
de oefening gebruikt worden. Gezien de reikwijdte van de onder-
werpen zullen gastdocenten optreden voor specifieke aspecten. De 
oefening wordt tijdens de lesuren uitgevoerd.

 Resultaat Het resultaat is een werkboek op A3-formaat met documentatie en 
analyse van bestudeerde referentieprojecten. De verworven regio-
nale analysevaardigheden kunnen ter ondersteuning van de P4, en 
eventueel ook P5 en P6 worden ingezet.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 O4b (L) Habitat
 Jaar: 2, semester 4
 Duur: 8 weken
 Studielast- en punten:  28 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm:  Disciplinair (L)

 Leerdoel Vergroten van de kennis rondom het ontwerpen voor al het levende. 
De basis van de ecologie en de ecosysteemdiensten wordt geleerd 
en de kennis van de benodigde informatiebronnen. Wat is onze 
ecologische voetafdruk en hoe kunnen we die verbeteren? Leren 
natuurinclusief ontwerpen.

 Inhoud Hoe kan natuurinclusief worden ontworpen, op diverse schaal-
niveaus in stad en op het platteland? Waarom is biodiversiteit 
belangrijk? In de lessen wordt het belang van ecologie, esthetiek en 
economie besproken. Deze kennis wordt vertaald naar toepassing 
van principes in het werkveld. 

De lessen dragen bij aan natuurinclusief denken in het P4 ontwerp-
traject. De ontwerpen van de studenten worden in de discussies 
tijdens de lessen opgenomen als cases. Tijdens de laatste les pre-
senteren de studenten elkaar welke afwegingen en maatregelen zij 
voor de biodiversiteit in hun ontwerpen hebben meegenomen.

 Werkwijze Werkcollege; de oefening wordt tijdens de lesuren uitgevoerd. 
Tijdens de oefening worden bezoeken aan projecten gebracht. 

 Resultaat Op de panelen voor de P4 staat ook de visie op de integratie van 
biodiversiteit.

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 C4/C6 (ASL) Theorie, maatschappij 
  en ontwerp
 Jaar: 2, semester 4 en jaar 3, semester6
 Duur:  14 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel •  Het vanuit de bredere maatschappelijke en vakinhoude-
 lijke context kunnen plaatsen, duiden en analyseren van de 

ontwerpopgave. 
•  Het leren herkennen en beoordelen van relevant, effectief en pro-

ductief vooronderzoek binnen een ontwerpproces.
•  Het leren definiëren en verbinden van theorie, maatschappij, ont-

werpmethode en ‘ontwerpersmoraal’ in het ontwerpproces. 

Dit gebeurt zowel kennisgericht als thematisch, aan de hand van 
relevante cases uit heden en verleden.

 Inhoud Het college wordt over twee studiejaren aangeboden met elk jaar 
verschillende sprekers, thema’s en/of cases waarin de relaties en 
interactie tussen theorie, maatschappij en ontwerp worden bloot-
gelegd. De reeksen bestaan uit hoor- en werkcolleges. Deze worden 
(deels) gekoppeld aan de lectoraten. Een coördinator bewaakt 
inhoud en samenhang, leidt waar nodig de sprekers in, modereert 
discussies en betrekt de studenten bij de organisatie.

 
 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor de 

sprekers. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel schrif-
telijk, ofwel mondeling wordt afgenomen.

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 2 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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  Tentamen 2

  Jaar 3
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 P5 (ASL) Onderzoek en Ontwerp
 Jaar: 3, semester 5
 Duur: 12 weken
 Studielast- en punten: 196 uur en 7 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Leren zelfstandig een trefzekere opgave te formuleren vanuit een 
thematisch onderzoek. Door alle schaal- en abstractieniveaus 
heen ruimtelijke essenties en kansrijke situaties leren opsporen, 
benoemen en benutten. Aanscherpen van het eigen profiel als aan-
komend ontwerper. Kunnen beargumenteren en presenteren van 
eigen opvattingen over de toekomst van het gebouw, de stad en 
het landschap en de rol van de eigen discipline daarin. Bestaande 
conventies kritisch beschouwen en vanuit persoonlijke observa-
ties en onderzoek komen tot (vernieuwende) ruimtelijke modellen. 
Herkennen van de relatie tussen thema, eigen opgave en uitwer-
king. Kunnen organiseren van het werkproces om de uiteenlopende 
fases in het ontwerpproces recht te doen.

 Opgave Ontwikkel een stellingname en definieer een ontwerpopgave op 
basis van onderzoekend ontwerp binnen een door de docenten 
aangereikt thema. Dit thema biedt voldoende ruimte voor een per-
soonlijke verkenning van aan het thema gerelateerde, ruimtelijke 
vraagstukken. De ontwerpopgave bestaat uit een strategische 
interventie met een concreet programma. Beschouw het ontwerp 
als onderzoeksinstrument en plaats ruimtelijke studies binnen het 
actuele maatschappelijke- en vakdebat. De exacte locatie of het 
plangebied dat bij deze opgave hoort moet worden bepaald. Maak 
voor het essentiële planonderdeel een ontwerp en werk dit uit op 
het niveau van een schetsontwerp met relevante details. Bewaak 
daarbij steeds de relatie tussen het onderzoeksthema, de opgave, 
het ontwerponderzoek en de uitwerking. 

 Object De P5 stelt een ruimtelijke of programmatische ontwikkeling 
binnen een globaal omschreven onderzoeksthema aan de orde. 
Het onderzoeksthema heeft eventueel een relatie tot een groter 
semesterthema of een onderzoek van een van de lectoraten. Het ont-
werponderzoek richt zich op alle relevante schaalniveaus. Dit kan 
variëren van architectonisch detail, stedelijke context tot regionaal 
landschap. Binnen het project wordt de zelf gedefinieerde ontwer-
popgave uitgewerkt die in object kan variëren van één of meerdere 
gebouwen/objecten tot een samenhangend deel van het aange-
reikte studiegebied.

 Werkwijze De P5 bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit drie inten-
sieve weken waarin drie dagdelen per week in ateliervorm wordt 
gewerkt. Dit gebeurt in een wisselwerking met het opzetten van de 
O5 Paper. Het tweede deel bestaat uit negen dinsdagavonden. In 
het tweede deel wordt de in het eerste deel gedefinieerde projectop-
gave in negen weken verder uitgewerkt.
In het eerste deel wordt het thema en de persoonlijke verkenning 
van relevante, ruimtelijke vraagstukken uitgediept en het studie-
gebied geanalyseerd. Dit gebeurt op basis van relevant onderzoek 
zoals architectuurhistorisch, landschaps- en stadsmorfologisch 
onderzoek, alsook door beleidsanalyse en ontwerponderzoek. In de 
eerste weken wordt op basis van de bevindingen een stellingname 
gepresenteerd. Analyse, onderzoekend ontwerp, schetsontwerp 
en debat leiden per student aan het einde van de derde week tot de 
definitie van een uit te werken opgave in de vorm van een project. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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Deze opgave moet leiden tot een ontwerp voor een bouwkundige, 
stedelijke of landschappelijke interventie. De docent accordeert de 
gestelde opgave.

In het tweede deel van het project ligt het accent op de eigen disci-
pline. Verwerking van het vooronderzoek en inzet van het vakman-
schap komen bij de uitwerking van het plan aan de orde. Parallel aan 
de P5 volgt de student de O5. Daarin wordt een paper geschreven. 
De individuele onderzoeksvraag voor die paper komt voort uit het 
onderzoek in de eerste drie weken van de P5, maar wordt onafhan-
kelijk van dat project uitgewerkt.
Het project wordt begeleid door twee docenten, een architect en een 
stedenbouwkundige of landschapsarchitect.

 Resultaat Aan het einde van week 3: stellingname in beeld en tekst en een 
ontwerpopgave in beeld en tekst en het daaraan ten grondslag lig-
gende ontwerponderzoek in schetsvorm. Daarnaast wordt aan het 
eind van de derde week een onderzoeksvraag voor de O5 gedefini-
eerd. Het resultaat in week 3 krijgt een schriftelijke beoordeling. 
Het eindresultaat na 12 weken betreft het gehele project van ont-
werponderzoek tot opgavestelling, uitwerking en detail. Het project 
wordt gepresenteerd op minimaal vijf A1-panelen en wordt onder-
steund door maquettes op adequate schaal, teksten, films en andere 
presentatiemiddelen. Schaal, uitwerkingsgebieden en details 
worden in nauw overleg met de docent door de student bepaald. De 
relatie tussen ontwerponderzoek; de opgavestelling; de plankaart; 
ontwerpen voor de verschillende strategische projecten en eventu-
ele uitgewerkte details moet inzichtelijk zijn. Daarnaast wordt een 
toelichting geschreven van circa 400 woorden 1 A4). 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 O5 (ASL) Paper
 Jaar:  3, semester 5
 Duur:  16 weken
 Studielast- en punten:  84 uur en 3 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Het verwerven van vaardigheden voor het schrijven van een goede 
paper. Het systematisch en analytisch opzetten van een relevant 
onderzoek, met oog voor het vakgebied en kennis van relevante lite-
ratuur en het consistent onderzoeken van een probleemstelling, met 
als doel het schrijven van een aantrekkelijk en goed leesbare paper. 

 Inhoud In 12 sessies, verspreid over 13 weken werkt de student in de O5 
paper onder begeleiding van de docent aan het formuleren van een 
probleemstelling, in samenhang met het project P5. De student zal 
zich in week 1 oriënteren op het thema, een onderwerp kiezen en dit 
in week 2 en 3 verder duiden aan de hand van relevante literatuur 
wordt het domein van het onderzoek bepaald. Een onderzoeksopzet 
en probleemstelling vormen de aanzet voor de planning van de 
verdere uitvoering van het onderzoek. Onderdelen als bronnenon-
derzoek, maar ook schrijfvaardigheden en tips voor mondeling pre-
senteren komen aan bod. Het onderzoek in het kader van de paper 
zal door de gekozen thematiek het P5 project voeden.

 Resultaat Een geschreven stuk, bij voorkeur geïllustreerd, met een omvang 
van ongeveer 2000 woorden, met literatuurverwijzing. Aangeleverd 
als boekje in tweevoud (docent en bibliotheek).

 Werkwijze Individueel onderzoeksproject, groepsgewijs begeleid.

 Anti-plagiaattool De Academie van Bouwkunst beschikt over ‘Safe Assignment’ als 
onderdeel van Blackboard. Daarmee worden alle teksten van O5 en 
O6 op plagiaat getoetst. (Zie artikel 24 OER.).

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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  Clinic
 Jaar: 3, semester 5
 Duur:  4 vrijdagen 
 Studielast- en punten:  28 uur en 1 European Credit
 Onderwijsvorm:  Disciplinair (A|S|L) en Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Het leerdoel van de clinic is het wegwerken van de deficiënties die 
tijdens het Tentamen 2 benoemd zijn. Van belang is dat de student 
na het Tentamen 2 scherper in beeld heeft welke aspecten sterk 
ontwikkeld zijn en welke aspecten gedurende de het derde jaar van 
de studie extra aandacht vragen. Gedurende de eerste helft van het 
derde jaar kan de student hier al aan werken tijdens de P5 en de O5. 
Tijdens de clinic wordt de mogelijkheid geboden aan een specifiek 
aspect extra aandacht te geven.

 Inhoud Er worden meerdere thematische clinics aangeboden die ieder een 
specifiek aspect van het ontwerpproces behandelen. Iedere student 
tekent vanuit een persoonlijke motivatie in overleg met zijn hoofd in 
op een van de clinics.

Mogelijke onderwerpen van een clinic:
• accelerator: hoe kom ik tot een idee? (interdisciplinair)
• conceptualiseren: van idee naar conceptvorming 

(interdisciplinair)
• iteratief proces, heen en weer ontwerpen, van analyse naar 

ontwerp (disciplinair)
• doorontwerpen, doorwerken op schaalniveau, (disciplinair)
• praktijk versus studie: praktijkportfolio maken (voor buiten-

landse studenten)

 Werkwijze De Clinic volgt op de P5, gedurende vier volledige vrijdagen werkt 
de student individueel, begeleid door een docent aan een van de 
bovengenoemde thema’s. Hierbij kan een eerder afgerond project als 
onderwerp dienen. Ook kunnen oefeningen gegeven worden die de 
genoemde thema’s aan de orde stellen. 

 Resultaat De clinic levert de student extra vaardigheden of kennis en persoon-
lijk inzicht op over een specifiek aspect van het ontwerpproces. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 C3a/C5a (ASL) Ontwerpmethodiek
 Jaar: 2 en 3, 2e kwartaal 
 Duur:  7 weken
 Studielast- en punten: 28 uur en 1 European Credit  
 Onderwijsvorm:  Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Inzicht verwerven in het proces van ontwerpen; vaardigheid ont-
wikkelen om dit proces te sturen; leren kennen en herkennen van 
kritische fases in een ontwerpproces en inzicht verwerven in de 
middelen om hier succesvol doorheen te komen. Verbeteren van de 
persoonlijke ontwerpvaardigheden.

 Inhoud De reeks heeft het karakter van een werkcollege waarin de coördi-
natoren en lezinggevers samen met de studenten het ontwerppro-
ces verkennen en de kritische momenten daarin inventariseren. 
De reeks sprekers (onderzoekers, ontwerpers) belichten die ver-
schillende aspecten vanuit de eigen vakuitoefening en theorie. 
Voorbeelden zijn: het moment van ‘ideevinding’; de rol van de eerste 
schets; vastzitten in het ontwerp; de rol van kennisverwerving 
(materiaal, constructie); de betekenis van aan te leren vaardigheden 
(tekenen, analyseren, ontwerpend onderzoek) in verhouding tot het 
onbenoembare talent; de organisatie van het ontwerpproces.

 Resultaat Om de relatie met de persoonlijke ontwerpvaardigheid te onderzoe-
ken wordt de student geacht een kort verslag te schrijven waaruit 
blijkt welke conclusies uit de reeks worden getrokken ten aanzien 
van de eigen werkwijze. 

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 C3b/C5b (L) Vakuitoefening
 Jaar:  3, semester 5
 Duur:  9 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm:  Disciplinair (L)

 Leerdoel Inzicht verwerven in succes- en faalfactoren binnen en buiten 
het ontwerpproces; inzicht verwerven in de relatie tussen visie, 
ambacht en resultaat. Confrontatie met de variatie (naar schaal, 
complexiteit, context) in en spreiding (internationaal, nationaal, 
regionaal en lokaal) van het eigen professioneel bereik; dialoog met 
vakgenoten over de reikwijdte van de disciplines en de kern van 
de vakbeoefening. Inzicht verwerven in verschillende vormen van 
ondernemerschap. 

 Inhoud Een reeks vakgenoten wordt uitgenodigd te komen vertellen over 
hun eigen oeuvre. Inleiders wordt gevraagd uiteen te zetten hoe ze 
als ontwerper de verschillende opdrachten interpreteren, uitwerken 
en oplossen. Inhoudelijke en stilistische overwegingen worden 
expliciet gemaakt en cruciale keuzemomenten uitvergroot. De stu-
denten bereiden de gesprekken voor en ondervragen de gasten over 
hun profiel. De wijze waarop vakkennis, onderzoek, ondernemer-
schap en inspiratie in het ontwerp zijn vertaald staan centraal.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor de 
sprekers.

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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  Winter School (ASL)
 Jaar: 1, 2 en 3, semester 2, 4 en 6
 Duur: 2 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel Interdisciplinair en in teamverband leren werken aan een opgave 
die de randen van de drie vakgebieden opzoekt dan wel over-
schrijdt; daarmee de eigen horizon vergroten als ontwerper die in 
een bredere sociaal-culturele context werkt. Trainen van intuïtie 
en het in beperkte tijd omzetten van een idee naar een geïnspireerd 
product.

 Opgave De Winter School wordt afwisselend geleid door een van de hoofden 
van de opleidingen, of een gastcurator. De opgave zal dientenge-
volge onvoorspelbaar zijn, met als conditie dat het om een gebied 
of thema gaat dat de ontwerpende disciplines raakt en zou moeten 
kunnen voeden. De Winter School is in de breedste zin het ‘onder-
gaan van een ervaring’, die afhankelijk van hoofd van de opleiding 
meer of minder duidelijk een vastomlijnd te ontwerpen object zal 
kennen. De opgave kan het karakter van een prijsvraag hebben.

 Werkwijze Binnen twee weken wordt in interdisciplinaire teams intensief 
gewerkt. Op de vrijdagen en in de weekends wordt de gehele dag 
besteed, door de week alleen de avonden. De resultaten worden op 
de laatste vrijdagmiddag gepresenteerd. De Winter School heeft een 
internationaal karakter door de deelname van buitenlandse studen-
ten en docenten.

 Resultaat Het resultaat van de Winter School kan variëren van gebouwde 
objecten tot statements, manifesten, (openbaar) debat, plannen en 
visies en voorstellingen naar aanleiding van het thema.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 P6 (L, SL) Integraal Ontwerp; 
  Visie, Plan, Detail
 Jaar: 3, semester 6
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 224 uur en 8 European Credits
 Onderwijsvorm:  Interdisciplinair (SL) en Disciplinair (S|L) 

 Leerdoel Leren de eigen opvatting inzichtelijk en productief te maken. Leren 
vanuit een eigen stellingname een complexe transformatie opgave 
in een ruimtelijk concept om te zetten. Strategisch en zelfkritisch 
leren omgaan met de complexiteit van belangentegenstellingen 
en een onzeker en op onderdelen tegenstrijdig programma. Het 
leren destilleren van een relevante opgave en het entameren van de 
bijbehorende discussie met betrekking tot de ontwikkeling van de 
stad en/of het landschap. Het ontwikkelen van een eigen interpre-
tatie van het planinstrumentarium dat nodig is om ontwikkelingen 
in een breder perspectief en op langere termijn productief en van 
waarde te laten zijn voor de ontwikkeling van stad en/of het land-
schap. Het creëren van draagvlak. Leren organiseren van een langer 
lopend ontwerpproject.

 Inhoud  Ontwikkel aan de hand van een gegeven programma, specifieke 
thema’s of scenario’s een visie op de ontwerpopgave. Onderzoek 
de relevante ruimtelijke, programmatische en procesmatige 
facetten van de opgave en vertaal deze in een ‘Integraal ontwerp’ 
met bijpassende planvorm. Geef aan hoe de posities, belangen en 
interesses van verantwoordelijken, initiatiefnemers en belangheb-
benden in het gebied een plek krijgen in de ontwikkelingsstrategie. 
Schets welke de ontwerpmogelijkheden zijn voor het studiegebied, 
gegeven de gekozen insteek. Werk de deelgebieden uit tot een 
overtuigend ontwerp. Toon aan, in welke mate en hoe regie nodig 
is om de visie waar te maken ten opzichte van feitelijke ingrepen. 
Ontwerp en detailleer deze ingrepen. Evalueer uitwerkingen en 
details en stel zo nodig de visie bij.

 Object Een gebied, stadsdeel of thema met een complexe sociaalecono-
misch ruimtelijke structuur; evidente ruimtelijke problemen en 
diverse ontwikkelpotenties.

 Werkwijze Het project bestaat uit twee delen. Een laboratorium waarin door 
middel van inventarisatie, analyse, diagnose en ontwerpend onder-
zoek meerdere ruimtelijke scenario’s worden bestudeerd en waaruit 
een eigen stellingname wordt ingenomen. Deze wordt vertaald in 
een integraal concept met helder gedefinieerde ruimtelijke, pro-
grammatische en procesmatige eigenschappen.
In het tweede deel ligt het accent op het individueel uitwerken van 
de ontwerpopgave. De stellingname en het voorgestelde integrale 
concept worden doorontwikkeld tot een serie ontwerpvoorstellen 
voor onderdelen, plekken of facetten van het project. De planvorm 
wordt in deze fase concreet en operationeel gemaakt. De resultaten 
van de twee delen van het project worden zowel afzonderlijk als in 
onderlinge samenhang beoordeeld. Een excursie naar de locatie 
maakt deel uit van het project.
Het project wordt begeleid door twee docenten, een stedenbouw-
kundige en een landschapsarchitect. De respectievelijke vakdocen-
ten zijn elk eindverantwoordelijk voor de aansturing en beoordeling 
van studenten uit zijn of haar discipline.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 Resultaat Minimaal zes A1-panelen, maquettes op adequate schaal en een 
schriftelijke toelichting van circa 400 woorden. De presentatie bevat 
de volgende onderdelen: analysetekeningen en ruimtelijke diag-
nose van de huidige situatie; probleemstelling; een schematische 
weergave van de transformatiestrategie; een ruimtelijk concept 
waaruit de stellingname en programmatische visie kan worden 
afgeleid; presentatie van het ontwerponderzoek; uitwerking en 
maquettes van de prototypische ontwerpvoorstellen. Een heldere 
en specifieke interpretatie van het begrip ‘Integraal ontwerp’ en de 
bijbehorende planvorm. Een visie op de rol van het ontwerp, de ver-
antwoordelijke partijen, initiatiefnemers en belanghebbenden in het 
transformatieproces. 

Digitale presentaties zijn als aanvulling mogelijk maar worden niet 
geaccepteerd als vervanging van maquettes en panelen.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 O6 (ASL) Paper & Afstudeerclinic
 Jaar: 3, semester 6
 Duur: 16 weken
 Studielast- en punten: 84 uur en 3 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

  Paper
 Leerdoel Het op persoonlijke wijze schriftelijk bestuderen, onderzoeken en 

beschrijven van een relevant onderwerp in het licht van het maat-
schappelijk debat of op grond van eigen fascinaties dat de basis 
kan vormen voor het afstudeerplan. Systematisch vastleggen van 
theoretische, ideologische en opiniërende overwegingen omtrent 
het zelfgekozen onderwerp. Kernachtig en zorgvuldig verwoorden 
van de achtergronden bij een specifieke ruimtelijke thematiek of 
opgave. Ontdekken en aanscherpen van de eigen schrijfstijl. In het 
derde jaar schrijft de student twee papers; dat gebeurt in onderwij-
selementen O5 en O6. Door dit twee keer te doen ontwikkeld hij of zij 
onderzoeks- en redactionele ervaring.

 Inhoud In 13 sessies, verspreid over 16 weken werkt de student in de O6 
afstudeerpaper onder begeleiding van een docent aan het formu-
leren en uitwerken van een relevante onderzoeksvraag, doet deze 
zelfstandig onderzoek (literatuurstudie, veldwerk, planvergelijking 
of anderszins) en schrijft een paper, waarin de gestelde vraag of 
kwestie wordt uitgewerkt.
De O6 loopt parallel aan de ‘afstudeerclinic’ met het hoofd van de 
opleiding waarin de (globale) afstudeeropgave wordt gedefinieerd. 
Op gezette momenten vindt er afstemming tussen paper en afstu-
deerclinic plaats. 

 Werkwijze Individueel onderzoeksproject, groepsgewijs begeleid.

 Resultaat Een geschreven stuk, bij voorkeur geïllustreerd, met een 
omvang van maximaal 3.500 woorden, met literatuurverwijzing. 
Aangeleverd als boekje in tweevoud (docent en bibliotheek). Een 
publieke presentatie van het onderzoek. 

 Anti-plagiaattool De Academie van Bouwkunst beschikt over ‘Safe Assignment’ als 
onderdeel van Blackboard. Daarmee worden alle teksten van O5 en 
O6 op plagiaat getoetst. (Zie artikel 24 OER.)

  Afstudeerclinic
 Leerdoel Het leren organiseren van een project. Het kiezen van een relevant 

onderwerp in het licht van het maatschappelijk debat of op grond 
van eigen drijfveren dat de basis kan vormen voor het afstuderen. 
Het formuleren van een heldere afstudeeropgave die voortbouwt op 
het eerder gekozen onderwerp.

 Inhoud De afstudeerclinic bestaat uit 4 sessies, verspreid over 16 weken, 
waarbij een student begeleid wordt door het hoofd van de opleiding 
in het formuleren van de afstudeeropgave, waarbij antwoord wordt 
gegeven op de vragen: Wat? (onderwerp afstuderen), Waarom? 
(maatschappelijke relevantie, persoonlijke drijfveren), Waar? 
(locatie) en met Wie? (mentor en begeleidingscommissie). De 
Afstudeerclinic loopt parallel aan de O6.

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 Werkwijze Individueel onderzoeksproject, groepsgewijs begeleid.

 Resultaat Een scherp gepositioneerde samenvatting van het afstudeerproject, 
globale omvang 1 à 2 A4 pagina’s tekst, waar nodig of gewenst geïl-
lustreerd. De samenvatting is de opmaat voor het Afstudeerplan (zie 
hoofdstuk 7 Afstuderen).

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 C4/C6 (ASL) Theorie, maatschappij 
  en ontwerp
 Jaar: 2, semester 4 en jaar 3, semester 6
 Duur: 14 weken
 Studielast- en punten: 56 uur en 2 European Credits
 Onderwijsvorm: Interdisciplinair (ASL)

 Leerdoel •  Het vanuit de bredere maatschappelijke en vakinhoude-
 lijke context kunnen plaatsen, duiden en analyseren van de 

ontwerpopgave. 
•  Het leren herkennen en beoordelen van relevant, effectief en pro-

ductief vooronderzoek binnen een ontwerpproces.
•  Het leren definiëren en verbinden van theorie, maatschappij, ont-

werpmethode en ‘ontwerpersmoraal’ in het ontwerpproces. 

Dit gebeurt zowel kennisgericht als thematisch, aan de hand van 
relevante cases uit heden en verleden.

 Inhoud Het college wordt over 2 studiejaren aangeboden met elk jaar ver-
schillende sprekers, thema’s en/of cases waarin de relaties en inter-
actie tussen theorie, maatschappij en ontwerp worden blootgelegd. 
De reeksen bestaan uit hoor- en werkcolleges. Deze worden (deels) 
gekoppeld aan de lectoraten. Een coördinator bewaakt inhoud en 
samenhang, leidt waar nodig de sprekers in, modereert discussies 
en betrekt de studenten bij de organisatie.

 Resultaat Studenten verzorgen inleidingen op en maken vragenlijsten voor de 
sprekers. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

Onderdeel van het college is een klein toetsproduct dat ofwel schrif-
telijk, ofwel mondeling wordt afgenomen.

Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. 

 JAAR 3 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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  Tentamen 3

  Jaar 4
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  Studieprogramma jaar 4
 Afstuderen In het vierde jaar vangt het afstudeertraject aan. Zie het hoofdstuk 7 

Afstuderen voor alle informatie over de afstudeerprocedure.

 Tentamen 4 Het Tentamen 4 volgt op een positief advies van de afstudeercom-
missie ten aanzien van het afstudeerwerk (na de vierde commissie-
bijeenkomst). Zie het hoofdstuk 6 Tentamens voor alle informatie.

 JAAR 4 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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  Eindtermen master 
  Landschapsarchitectuur

• Een landschapsarchitect afgestudeerd aan de Academie van 
Bouwkunst Amsterdam heeft:

• kennis van en inzicht in het geheel van fysisch-biotische ver-
schijnselen en antropogene processen dat ten grondslag ligt aan 
en samenhangt met het fenomeen landschap;

• kennis van en inzicht in de effecten die optreden bij transforma-
ties van het natuurlijk/ruimtelijk milieu;

• kennis van en inzicht in het temporele aspect van het ruimtelijk 
milieu;

• vaardigheid in het hanteren van de natuurlijke component van 
het ruimtelijk milieu;

• kennis van en inzicht in menselijke en intermenselijke activitei-
ten in samenhang met het ruimtelijk milieu;

• kennis van en inzicht in het planningsproces in zijn belangrijk-
ste componenten: inventarisatie en analyse, doelformulering en 
programmering, ruimtelijke planvorming, evaluatie;

• kennis, inzicht en vaardigheid met betrekking tot taal in de 
uitgebreide zin van het woord, dat wil zeggen het kennen en 
kunnen gebruiken van woorden, tekens, beelden vormen en 
symbolen ten dienste van het overdragen van ideeën en van de 
vormgeving van het ruimtelijk milieu;

• kennis van en inzicht in de geschiedenis en de theorie van 
de landschapsarchitectuur in samenhang met aanverwante 
kunstvormen;

• vaardigheid om uiteenlopende ruimtelijke problemen op ver-
schillende schaalniveaus ontwerpend op te lossen;

• vaardigheid om ontwerpoplossingen te maken in de vorm van 
een omvattend ruimtelijk concept, waarbij de invloed van en 
samenhang met de wijdere omgeving en de kleinere omgevings-
elementen duidelijk is;

• kennis van en inzicht in de technieken om plannen te doen 
concretiseren.

 JAAR 4 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR
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 JAAR 4 MASTEROPLEIDING LANDSCHAPSARCHITECTUUR

  EMiLA: European Master in 
  Landscape Architecture
 Jaar: Periode 2, semester 4 en 5
 Duur: 2 maal 1 semester
 Studielast- en punten: 60 European Credits
 Onderwijsvorm: Disciplinair (L)

 Inhoud EMiLA (European Master in Landscape Architecture) is een uit-
wisselingsprogramma voor studenten landschapsarchitectuur van 
vijf landschapsarchitectuuropleidingen in Europa. De vijf opleidin-
gen zijn École Nationale Superieure du Paysage, Versailles, Fakultät 
für Architektur und Landschaft, Leibniz Universität, Hannover, 
Academie van Bouwkunst Amsterdam, Universitat Politècnica 
de Catalunya, Escola Tècnica d’Arquitectura de Barcelona en 
Edinburgh College of Art/ University of Edinburgh. 
Studenten volgen in totaal twee keer een semester aan twee van de 
door de studenten uitgekozen opleidingen. 
Naast het programma aan deze opleidingen volgen de studenten 
een Summer School en een e-learning programma. 
Actuele informatie over het programma en toelichting is te vinden 
op de website www.emila.eu. 

 Leerdoel Doel van EMiLA is landschapsarchitectuurstudenten de gelegen-
heid te bieden om de Europese context beter te leren kennen en 
onderwijservaring in het buitenland op te doen.
Meer inzicht verwerven in wat belangrijke Europese thema’s voor 
de landschapsarchitectuur zijn en hoe deze binnen de verschillende 
landen worden benaderd. Leren van andere methoden van ontwerp. 
Inzicht in hoe politieke verschillen binnen Europa het landschap 
beïnvloeden. Inzicht krijgen in hoe landen samenwerken op het 
gebied van het grensoverstijgend landschap. 

 Opgave en Werkwijze De studenten stappen in het lopende programma van de opleidin-
gen in. Ze nemen deel aan de jaarlijkse Summer School welke elk 
jaar wordt georganiseerd door een van de deelnemende scholen en 
waaraan ook niet-EMiLA studenten deelnemen.
Studenten volgen daarnaast een individueel te doorlopen e-learning 
module op de website van EMiLA. Daarin vindt onder leiding van 
de docent uitwisseling van kennis en informatie plaats tussen alle 
EMiLA-studenten. 

 Resultaat Per internationale opleiding zijn in het handboek de benodigde 
resultaten vermeld. Na het in het geheel doorlopen van het EMiLA-
programma krijgen studenten op het diploma de titel European 
Master in Landscape Architectuur. 

 Toelatingseisen Elke school heeft zijn op de opleiding passende toelatingseisen 
vastgelegd. Voor studenten van de Academie van Bouwkunst 
Amsterdam geldt dat ze mogen deelnemen na het behalen van het 
eerste jaar van de masteropleiding Landschapsarchitectuur.

http://www.emila.eu
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 Minoren en Cursussen
Naast de reguliere masteropleidingen biedt de Academie van Bouwkunst Amsterdam een 
gevarieerd en groeiend aanbod aan minoren en cursussen: 

Cursus Bouwtechniek: 
http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/cursussen/cursus-bouwtechniek/ 

Cursus Stedenbouw en Landschapsarchitectuur: 
http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/cursussen/stedenbouw-en-landschaps-
architectuur/ 

Minor Architectuur: 
http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/minors/minor-architectuur/ 

Minor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur: 
http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/minors/minor-stedenbouw-en-
landschapsarchitectuur/ 

MINOREN EN CURSUSSEN

http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/cursussen/cursus-bouwtechniek/
http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/cursussen/stedenbouw-en-landschaps-architectuur/
http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/cursussen/stedenbouw-en-landschaps-architectuur/
http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/minors/minor-architectuur/
http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/minors/minor-stedenbouw-en-landschapsarchitectuur/
http://www.ahk.nl/bouwkunst/opleidingen/minors/minor-stedenbouw-en-landschapsarchitectuur/
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 Onderwijs- en Examenregeling
voor de Masteropleidingen
Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur.
Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Conform artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
Uitgave augustus 2016 

 Inhoudsopgave
Paragraaf 1 Algemeen
Paragraaf 2 Onderwijs
Paragraaf 3 Afleggen van tentamens
Paragraaf 4 Tentamenuitslag
Paragraaf 5 Vrijstelling
Paragraaf 6 Afsluitend examen
Paragraaf 7 Voorwaarden voor (her-)inschrijving en beëindiging inschrijving
Paragraaf 8 Studiebegeleiding
Paragraaf 9 Fraude en plagiaat
Paragraaf 10 Slot- en invoeringsbepalingen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING
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ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

 Paragraaf 1 Algemeen
artikel 1  toepasselijkheid van de regeling

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleiding 
Architectuur, de masteropleiding Stedenbouw en de masteropleiding Landschapsarchitectuur 
die verzorgd worden door de Academie van Bouwkunst Amsterdam, tenzij duidelijk is 
aangegeven of uit de context duidelijk wordt dat de desbetreffende passage slechts op één of 
twee van deze opleidingen van toepassing is. Daar waar in deze regeling gesproken wordt over 
de opleiding of over de opleidingen zonder toevoegingen, worden de drie opleidingen bedoeld.
De opleidingen worden verzorgd binnen de faculteit Bouwkunst van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten, verder te noemen: de Academie of de faculteit.
Deze regeling geldt vanaf 1 september 2016 tot vaststelling van een vernieuwde versie en is van 
toepassing op alle studenten van de opleiding ongeacht het jaar waarin zij met de opleiding zijn 
begonnen.

artikel 2  begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:

A de Wet, of WHW, de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; 
B WAT, Wet op de architectentitel, beschermt de titel architect, stedenbouwkundige, 

landschapsarchitect en interieurarchitect;
C Nadere Regeling, de ministeriële regels voor de inrichting van de opleiding tot architect, 

stedenbouwkundige, landschapsarchitect en interieurarchitect;
D Bureau Architectenregister, het uitvoerend orgaan voor de Wet op de architectentitel;
E hogeschool, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;
F student, hij of zij die is ingeschreven aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de 
opleiding;

G opleiding, een samenhangend geheel van onderwijseenheden gericht op de 
verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden 
waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken, zoals omschreven in artikel 
3;

H opleidingscomponent (in de studiegids: theoriecomponent), de (sub-)onderdelen die 
door de Academie van Bouwkunst worden georganiseerd. Deze staan beschreven in de 
studiegids;

I beroepservaringscomponent, de werkzaamheden die een student in het kader 
van zijn beroepservaring verricht voor zover relevant voor zijn opleiding tot architect, 
stedenbouwkundige of landschapsarchitect; 

J onderdeel, een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet;
K subonderdeel: een praktische of theoretische oefening, behorende bij een onderdeel van de 

opleiding, in één van de volgende vormen:
 • het deelnemen aan projecten (P);
 • het volgen van een collegereeks (C);
 • het deelnemen aan oefeningen (O);
 • het deelnemen aan vormstudies (V);
 • het maken van een werkstuk of (proef-)ontwerp;
 • het uitvoeren van een onderzoeksopdracht;
 • het deelnemen aan veldwerk of een excursie;
 • het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken 
  van bepaalde vaardigheden;
 • het maken van praktijkuren;
 • het maken van een praktijkportfolio.

L EC / ECTS, European Credit / European Credit Transfer and Accumulation 
System, Europees systeem voor standaard waardetoekenning van verworven 
opleidingscomponenten, een EC staat voor 28 studie-uren;

M tentamen, een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 
examinandus, als mede de uitkomst van dat onderzoek, ter afsluiting van een onderdeel;

N examen, afsluitend examen waarbij de examencommissie toetst of aan alle voorwaarden 
voor het verlenen van de graad voldaan is;

O studieleiding, de hoofden van de drie opleidingen en de directeur;
P examencommissie, commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW, onder meer belast met 
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het benoemen en het geven van richtlijnen en aanwijzingen aan de (commissies van) 
examinatoren, het borgen van de kwaliteit van beoordelingen, tentamens en examens, het 
verlenen van vrijstellingen, het optreden tegen fraude en het uitreiken van getuigschriften. 

Q examinator, persoon door de examencommissie aangewezen voor het afnemen van 
tentamens; 

R tentamencommissie, commissie van examinatoren samengesteld voor het afnemen van 
tentamens;

S COBEX, College van beroep voor de examens zoals bedoeld in artikel 7.60 van de wet.

artikel 3  doel van de opleiding
De opleiding heeft tot doel op te leiden tot het niveau van zelfstandige beroepsuitoefening 
als architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect. De eindtermen voldoen aan 
de begintermen van de verschillende architectenregisters, zoals die in de Wet op de 
Architectentitel geformuleerd zijn.
artikel 4 soort opleiding
1. De opleidingen omvatten 240 studiepunten. Het vierjarige curriculum omvat een voltijdse 

studielast, bestaande uit een deeltijdse opleidingscomponent aan de Academie en een 
deeltijdse praktijkcomponent. Dit onderwijsmodel staat bekend als: concurrent onderwijs.

2. Voor de opleidingen gelden toelatingseisen en een selectieprocedure; deze zijn beschreven 
in de studiegids. 

3. De opleiding is tweetalig. De voertaal van het onderwijs en van de examens is Engels. De 
voertaal wordt Nederlands indien alle aanwezigen daarmee instemmen.

Het is  niet mogelijk is om alle leermiddelen in het Nederlands aan te reiken. 

4. Studenten worden geacht het Engels te beheersen op havo/vwo -niveau, of op een gelijk 
niveau volgens TOEFL (Test of English as a Foreign Language) of IELTS (International 
English Language Testing System). 

artikel 4  soort opleiding
1. De opleidingen omvatten 240 studiepunten. Het vierjarige curriculum omvat een voltijdse 

studielast, bestaande uit een deeltijdse opleidingscomponent aan de Academie en een 
deeltijdse praktijkcomponent. Dit onderwijsmodel staat bekend als: concurrent onderwijs.

2. Voor de opleidingen gelden toelatingseisen en een selectieprocedure; deze zijn beschreven 
in de studiegids. 

3. De opleiding is tweetalig. De voertaal van het onderwijs en van de examens is Engels. De 
voertaal wordt Nederlands indien alle aanwezigen daarmee instemmen.

Het is niet mogelijk om alle leermiddelen vertaald aan te reiken.

4. Studenten worden geacht het Engels te beheersen op havo/vwo -niveau, of op een gelijk 
niveau volgens TOEFL (Test of English as a Foreign Language) of IELTS (International 
English Language Testing System). 

artikel 5  het examen van de opleiding
In de opleiding kan het volgende examen worden afgelegd: het afsluitend examen, zoals 
omschreven in artikel 18.1

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING
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 Paragraaf 2 Onderwijs
artikel 6  onderdelen van de opleiding

De opleiding omvat de volgende onderdelen met de daarbij bijbehorende studielast uitgedrukt in 
studiepunten (EC):
1.  Jaar 1: Vakontwikkeling (Semester 1 en 2)
 a. Opleidingscomponent   30 EC
 b. Beroepservaringscomponent   30 EC
 Jaar 1 wordt afgesloten met Tentamen 1
2.  Jaar 2: Vakverdieping (Semester 3 en 4)
 a. Opleidingscomponent   30 EC
 b. Beroepservaringscomponent   30 EC
 Jaar 2 wordt afgesloten met Tentamen 2
3.  Jaar 3: Vakpositionering (Semester 5 en 6)
 a. Opleidingscomponent   30 EC
 b. Beroepservaringscomponent   30 EC
 Jaar 3 wordt afgesloten met Tentamen 3
4.  Jaar 4: Afstuderen/De Meesterproef (Semester 7 en 8)
 a. Opleidingscomponent   30 EC
 b. Beroepservaringscomponent   30 EC
 Jaar 4 wordt afgesloten met Tentamen 4

Aan alle onderdelen is een tentamen verbonden. De structuur van het onderwijs en de inhoud en 
vorm van de tentamens (programmaonderdelen, werkvormen, wijze van beoordeling, etc.) staan 
vermeld in de studiegids.

artikel 7  toelaatbaarheid tentamens
1. Alvorens toegelaten te kunnen worden tot het tentamen van het onderdeel genoemd in 

artikel 6 onder 1 dient de student de bij dit tentamen behorende subonderdelen, zoals in de 
studiegids omschreven, met voldoende resultaat afgesloten te hebben.

2. Alvorens toegelaten te kunnen worden tot een tentamen van een onderdeel genoemd in 
artikel 6 onder 2, 3 of 4 dient de student de bij dit tentamen behorende subonderdelen zoals in 
de studiegids omschreven, met voldoende resultaat afgesloten te hebben. 

3. Alvorens deel te mogen nemen aan subonderdelen behorende bij een tentamen van een 
jaar dient de student het tentamen van het voorafgaande jaar met goed gevolg te hebben 
afgelegd.

4. In afwijking van lid 1 en 2 kan de examencommissie, na de studieleiding te hebben 
gehoord,  op verzoek van de student hem of haar schriftelijk toestemming verlenen tot 
het afleggen van het tentamen genoemd in artikel 6 onder 1, 2, 3 en 4 indien hij of zij één 
subonderdeel bij het tentamen wel gevolgd heeft maar met een onvoldoende heeft afgesloten. 
Toestemming wordt niet verleend indien dit een subonderdeel van 11 weken of meer betreft. 
Indien de student het tentamen met goed gevolg aflegt, wordt daarmee het betreffende 
subonderdeel geacht succesvol te zijn afgesloten.

5. Bij toepassing van lid 4 kan de examencommissie, na de studieleiding te hebben gehoord, bij 
het verlenen van toestemming tot deelname aan het tentamen aanvullende eisen stellen. 

6. In afwijking van de leden 1, 2 en 3 kan de examencommissie, na de studieleiding te hebben 
gehoord , op verzoek van de student, in uitzonderlijke gevallen en onder door haar te 
stellen voorwaarden, hem of haar schriftelijk toestemming verlenen tot het afleggen van 
het tentamen genoemd in artikel 6 onder 1, 2, 3 of 4, ook indien hij of zij nog niet alle bij het 
tentamen behorende subonderdelen heeft afgesloten.

7. Indien een student niet slaagt voor het tentamen van het onderdeel zoals genoemd in artikel 
6 onder 1 kan de examencommissie, na de studieleiding te hebben gehoord, als eis stellen 
dat de student, om wederom toegelaten te worden tot dat tentamen, alle of een deel van de 
bij dit tentamen behorende subonderdelen opnieuw moet volgen en met voldoende resultaat 
moet afsluiten. 

8. Indien een student niet slaagt voor een tentamen van een onderdeel zoals genoemd in artikel 
6 onder 2, 3 of 4, kan de examencommissie, na de studieleiding te hebben gehoord, als eis 
stellen dat de student, om wederom toegelaten te worden tot dat tentamen, één of meerdere 
subonderdelen, toegesneden op de individuele leergang van de student, met voldoende 
resultaat moet hebben afgesloten.
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artikel 8  eisen werkkring
De in artikel 6 onder 1b, 2b, 3b en 4b genoemde onderwijsonderdelen hebben betrekking op de 
in Wet op de Architectentitel omschreven beroepservaringsperiode. Het doel, de inrichting 
van en de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan de beroepservaring zijn omschreven 
in ‘Het Buitenschools Curriculum betreffende de beroepservaring van de opleidingen aan 
de Academies van Bouwkunst’ en de daarbij behorende bijlagen: 1. Eindkwalificaties en 2. 
Transitietabel. 
De beroepservaringscomponent behoort tot het verplichte onderwijsprogramma van de 
opleiding.
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 Paragraaf 3 Afleggen van tentamens
artikel 9  de examencommissie

1. De examencommissie wordt benoemd door het College van Bestuur op voordracht van de 
faculteitsdirecteur.

2. De examencommissie is verantwoordelijk voor:
 • Het vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en 
  Examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn 
  voor het verkrijgen van een graad;
 • Het namens het College van Bestuur uitreiken van het diploma en verlenen van de 
  betreffende graad behorend bij de afgeronde opleiding;
 • Het verlenen van het predicaat ‘cum laude’ conform de regels van de Onderwijs- en 
  Examenregeling;
 • Het verlenen van vrijstellingen;
 • Het verlenen van toestemming voor een afwijkend persoonlijk studietraject;
 • Het verlenen van specifieke aanpassingen in het onderwijsprogramma of de wijze van 
  toetsing in het kader van handicap en studie, dit conform het betreffende protocol;
 • Het aanwijzen van examinatoren;
 • Het afhandelen van klachten op het gebied van toetsing en beoordeling;
 • Het verlenen van verklaringen aan studenten die tussentijds de opleiding verlaten;
 • Het opleggen van sancties als fraude en/of plagiaat is geconstateerd;

3. De examencommissie is bevoegd ten aanzien van de tentamens, als beschreven in deze 
Onderwijs- en Examenregeling, nadere regels te stellen.

4. De examencommissie is bevoegd om in individuele gevallen in het voordeel van de student 
een uitzondering te maken op de Onderwijs- en Examenregeling.

5. Op alle zaken met betrekking tot de tentamens waarin deze regeling niet voorziet beslist de 
examencommissie.

artikel 10  volgorde tentamens
Aan tentamens kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat alle tentamens uit vorige 
studiejaren zijn behaald en alle bij het tentamen behorende subonderdelen zijn afgesloten, zoals 
omschreven in artikel 7.

artikel 11  tijdvakken, frequentie en herkansing tentamens 
1. Tot het afleggen van het tentamen van de in artikel 6 onder 1 genoemde onderdelen wordt per 

jaar eenmaal de gelegenheid gegeven.
2. Tot het afleggen van het tentamen van de in artikel 6 onder 2 en 3 genoemde onderdelen 

wordt per jaar tweemaal de gelegenheid gegeven.
3. Tot het afleggen van het tentamen van de in artikel 6 onder 4 genoemde onderdelen wordt per 

jaar viermaal de gelegenheid gegeven.
4. Na het tweemaal afleggen van een tentamen vervalt het recht op deelname aan 

onderwijsonderdelen of afstudeerbegeleiding.  
5. Een hertentamen voor het onderdeel zoals genoemd in artikel 6.4 moet binnen een door de 

examencommissie vast te stellen termijn van ten hoogste 12 weken na vaststelling van de 
tentamenuitslag plaatsvinden.
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artikel 12  vorm van de tentamens
1. De tentamens van de opleidingsonderdelen genoemd in artikel 6 worden mondeling 

afgelegd.
2. Er wordt individueel getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald.
3. Het afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie anders heeft 

bepaald.
4. Tijdens de tentamens van een onderdeel zoals genoemd in artikel 6 onder 1, 2, 3 of 4 wordt 

de student beoordeeld op alle bij dat tentamen behorende subonderdelen in onderlinge 
samenhang en interne consistentie, als mede op de presentatie van dit geheel en zijn of 
haar visie op het vakgebied; één en ander in het licht van de eindtermen van de opleiding 
en gerelateerd aan de leerdoelen van het opleidingsonderdeel dat met dit tentamen beoogd 
wordt afgesloten te worden. 

5. Aan studenten met een lichamelijke of zintuigelijke beperking of handicap wordt de 
gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele beperking 
of handicap aangepaste wijze af te leggen. De student dient hiervoor, vooraf  via de 
studieadviseur, een schriftelijk verzoek in bij de examencommissie. De examencommissie 
wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen.
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 Paragraaf 4 Tentamenuitslag
artikel 13  vaststelling en bekendmaking uitslag

1.  De examinatoren stellen direct na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag van 
het tentamen vast, en geven hieromtrent een mondelinge toelichting aan de student.

2.  Binnen twee weken na het tentamen zoals bedoeld in artikel 6 lid 1, 2, 3 en 4 verschaffen 
de examinatoren de administratie van de faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de 
uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk van de uitslag aan de student.

3.  In de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen 
op de beroepsmogelijkheden zoals bedoeld in artikel 15 en 16.

artikel 14  geldigheidsduur
Indien een studieresultaat van tentamens, onderdelen of subonderdelen langer dan 6 
jaar geleden is behaald kan de examencommissie op eigen initiatief of op voorstel van de 
studieleiding, als de eerder verworven en getoetste kennis en vaardigheden niet meer actueel 
zijn, besluiten dat het resultaat niet meer geldig is. De examencommissie kan besluiten dat één 
of meerdere studieonderdelen opnieuw moeten worden gevolgd, c.q. een aanvullende opdracht 
moet worden gemaakt om betreffende kennis of vaardigheden op een actueel niveau te brengen.
artikel 15 herbeoordeling
Onverminderd het gestelde in artikel 16 kan een student zich na een beoordeling wenden 
tot de studieleiding en in samenspraak met deze om nadere uitleg of motivering vragen 
bij de examinator(en). Bij verschil van mening over de beoordeling van een tentamen kan 
de student binnen twee weken na de uitreiking van het schriftelijke bewijsstuk van de 
uitslag van het tentamen beargumenteerd bezwaar maken tegen de tentamenuitslag bij de 
examencommissie en om een herbeoordeling vragen. De examencommissie beslist binnen 4 
weken (exclusief sluitingsdagen van de Academie) of zij gronden ziet voor een herbeoordeling. 
Indien de examencommissie in de argumenten gronden ziet voor een herbeoordeling, zal zij het 
betreffende tentamen ongeldig verklaren en de studieleiding opdragen een nieuwe commissie 
van examinatoren samen te stellen die op basis van hetzelfde werk binnen 4 weken een 
herbeoordeling zal uitvoeren.

artikel 15 herbeoordeling
Onverminderd het gestelde in artikel 16 kan een student zich na een beoordeling wenden tot 
de studieleiding en in samenspraak met deze om nadere uitleg of motivering vragen bij de 
examinator(en). Bij verschil van mening over de beoordeling van een tentamen kan de student 
binnen twee weken na de uitreiking van het schriftelijke bewijsstuk van de uitslag van het 
tentamen beargumenteerd bezwaar maken tegen de tentamenuitslag bij de examencommissie 
en om een herbeoordeling vragen. De examencommissie beslist binnen vier weken (exclusief 
sluitingsdagen van de Academie) of zij gronden ziet voor een herbeoordeling. Indien de 
examencommissie in de argumenten gronden ziet voor een herbeoordeling, zal zij het 
betreffende tentamen ongeldig verklaren en de studieleiding opdragen een nieuwe commissie 
van examinatoren samen te stellen die op basis van hetzelfde werk binnen vier weken een 
herbeoordeling zal uitvoeren.

artikel 16  beroep
Onverminderd het gestelde in artikel 15 kan een student bezwaar maken tegen een beslissing 
van of namens de examencommissie. De student kan dan binnen 6 weken na bekendmaking 
van de beslissing tegen deze beslissing in beroep gaan bij het College van beroep voor de 
examens (COBEX).
Voor informatie over dit College van beroep dient men zich te wenden tot het Servicebureau van 
de hogeschool.
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 Paragraaf 5 Vrijstelling
artikel 17  vrijstelling

De examencommissie kan op verzoek van de student en op voordracht van de studieleiding 
vrijstelling verlenen van een (sub-)onderdeel van de opleidingscomponent en/of de 
beroepservaringscomponent en het daarbij behorende tentamen, indien de student voldoet aan 
één van de volgende voorwaarden:
1. Een behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig onderdeel van 

een vergelijkbare hogere beroepsopleiding in Nederland, zulks ter beoordeling van de   
examencommissie;

2. Een behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig onderdeel 
van een vergelijkbare universitaire opleiding in Nederland, zulks ter beoordeling van de 
examencommissie;

3. Een behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig onderdeel van een 
vergelijkbare opleiding in het buitenland, zulks ter beoordeling van de examencommissie;

4. Een bewijs van tenminste een, door de examencommissie te bepalen, aantal jaren werk op een 
voor het desbetreffende tentamen relevant terrein c.q. in een voor het desbetreffende tentamen 
relevant beroep, zulks ter beoordeling van de examencommissie.

Voor een verzoek tot vrijstelling dient door de studieleiding een schriftelijk dossier, met door de 
student aangeleverde bewijsstukken, te worden overlegd aan de examencommissie.
De examencommissie beslist binnen een termijn van 8 weken na indiening van het dossier over de 
gevraagde vrijstelling.
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 Paragraaf 6 Afsluitend examen
artikel 18  vaststellen uitslag en predicaat ‘cum laude’

1. Het afsluitend examen bestaat uit een beoordeling van de mondelinge presentatie van het 
afstudeerproject en de schriftelijke vastlegging ervan, het tentamen 4. 

Daarnaast bestaat het uit een finale verificatie van de gevolgde studieonderdelen en met 
voldoende resultaat behaalde tentamens.

2. Zodra uit de verificatie blijkt dat de student aan alle voorwaarden voor het verlenen van 
de graad heeft voldaan, bepaalt de examencommissie dat de student het diploma kan 
verkrijgen. 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie, alvorens het 
diploma uit te reiken, zelf een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de 
vaardigheden van de student met betrekking tot één of meer onderdelen van de opleiding, 
indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding 
geven.

4. De examencommissie kan op voordracht van de commissie van examinatoren het predicaat 
‘cum laude’ verlenen als er sprake is van uitmuntendheid op alle onderdelen van het 
vakgebied, wanneer het afstudeerproject een bijzonder en grensverleggend karakter heeft, er 
sprake is van een uitzonderlijk afstudeerproject, en wanneer sprake is van een uitzonderlijk 
niveau van reflectie van de student op het eigen afstudeerwerk en zijn/haar positie in het 
vakgebied. 

5. Voor het toekennen van het predicaat is een unaniem advies van de commissie van 
examinatoren aan de examencommissie noodzakelijk. Het advies moet in het verslag van 
tentamen 4 met argumenten refererend aan bovenstaande criteria worden onderbouwd. Op 
het beoordelingsformulier van tentamen 4 moeten alle beoordelingscategorieën met goed of 
excellent beoordeeld zijn. 

6. De student wordt bij de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk van de uitslag van het 
tentamen nog niet op de hoogte gesteld van het advies van de tentamencommissie met 
betrekking tot de toekenning van ‘cum laude’. De toekenning en bekendmaking van het 
predicaat ‘cum laude’ vindt pas plaats bij de diploma-uitreiking. 

artikel 18a getuigschrift
1. Ter bewijs dat het examen als bedoeld in artikel 18 met goed gevolg is afgelegd, reikt de 

examencommissie het getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 van de WHW uit, maar 
niet eerder dan nadat is komen vast te staan dat de student aan de overige toepasselijke 
voorwaarden, gesteld bij of krachtens de wet, heeft voldaan.

2. Aan het getuigschrift wordt een diplomasupplement toegevoegd. Naast de 
standaardinformatie kan op het diplomasupplement informatie worden opgenomen over de 
specifieke invulling van het onderwijsprogramma.

3. De examencommissie ziet erop toe dat op het getuigschrift de graad behorend bij de 
afgeronde opleiding is vermeld.

Die graden luiden:
voor de opleiding Architectuur:   Architect, Master of Science 
voor de opleiding Landschapsarchitectuur:  Landscape Architect, Master of Science, 
voor de opleiding Stedenbouw:  Urbanist, Master of Science.

4. Indien van toepassing wordt het predicaat ‘cum laude’ op het getuigschrift vermeld.
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 Paragraaf 7 Voorwaarden voor 
 (her-)inschrijving en beëindiging 

inschrijving
artikel 19  inschrijving en herinschrijving na tijdelijke studieonderbreking

1. De procedure voor (her)inschrijving staat beschreven in het reglement inschrijven en 
beëindiging inschrijving van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

2. Onverminderd artikel 19 lid 1 kunnen er op grond van artikel 7.26a lid 1 van de WHW 
aanvullende eisen gesteld worden aan herinschrijving na studieonderbreking c.q. 
uitschrijving.

3. Een student heeft recht op herinschrijving na een studieonderbreking als daar afspraken 
over gemaakt en vastgelegd zijn conform artikel 20 tijdelijke studieonderbreking en 
studiestaking.

4. Indien een student op het moment van herinschrijving het tentamen bedoeld onder artikel 6 
lid 1 nog niet gehaald heeft, zal hij of zij de normale selectieprocedure voor nieuwe studenten 
moeten doorlopen. Zij die het tentamen bedoeld onder artikel 6 lid 1 moeten herkansen zijn 
hiervan uitgezonderd.

5. In alle andere gevallen geldt artikel 20.

artikel 20  tijdelijke studieonderbreking en studiestaking
1. Een student kan een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij de studieadviseur en de 

directeur om de studie voor een bepaalde periode te onderbreken. De studieleiding beslist op 
welke voorwaarden herinschrijving plaats kan vinden.

2. Voorafgaand aan de periode van studieonderbreking worden, door de studieleiding en de 
student afspraken gemaakt over het moment waarop, en de voorwaarden waaronder, de 
student recht heeft op voorzetting van de opleiding. 

3. Er is alleen sprake van studieonderbreking als de student zich uitschrijft. 
4. De maximale duur van een studieonderbreking is 12 maanden. 
5. Indien de student de afgesproken periode van de studieonderbreking verlengt zonder 

toestemming van de studieleiding, ook als deze binnen de maximale periode van 12 
maanden valt, vervalt het recht op herinschrijving. De studieleiding kan de student opnieuw 
een toelatingsprocedure laten doorlopen. 

6. Een student die zonder de toepassing van de bepalingen onder lid 1 t/m 4 de studie 
tussentijds onderbreekt, wordt beschouwd als studiestaker en heeft geen automatisch recht 
op terugkeer. Een verzoek om een toelatingsprocedure met het oog op herinstroom kan in dit 
geval door de studieleiding worden afgewezen.

7. De afspraken worden opgenomen in het studentendossier.
8. Een tijdelijke studieonderbreking heeft geen opschortende werking voor de geldigheidsduur 

van de tentamens. Bij herinschrijving wordt conform artikel 14 de geldigheid van tentamens, 
onderdelen en subonderdelen langer dan 6 jaar geleden behaald, gecontroleerd.

9. Dit artikel is niet van toepassing op studenten van buiten de EER; zij verliezen bij 
studieonderbreking en studiestaking hun visum.

artikel 21  beëindiging inschrijving
1. Het uitschrijven en de restitutie van het collegegeld is geregeld in het reglement inschrijven 

en beëindiging inschrijving van de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten. 
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 Paragraaf 8 Studiebegeleiding
artikel 22  studievoortgang en studiebegeleiding

1.  De faculteitsdirectie draagt zorg voor de registratie van de studieresultaten. Studenten 
hebben via intranet inzage in de door hen behaalde resultaten. 

2.  Van elke student wordt een dossier bijgehouden. Dit ‘studentendossier’ bevat onder andere 
het diploma van de vooropleiding, het aanmeldingsformulier, het bewijs van behaalde 
studieresultaten en beslissingen van de examencommissie aangaande de student.

3.  De faculteitsdirectie draagt zorg voor studieadvisering van de studenten ten behoeve van 
hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. De studieadvisering 
en begeleiding wordt vormgegeven door de hoofden van de masteropleidingen, de 
studieadviseur en de coördinator beroepservaring, zoals beschreven in de studiegids.

 Paragraaf 9 Fraude en plagiaat
artikel 23  fraude

1. Indien de examinator bij enig tentamen of enige andere beoordelingsvorm fraude van 
de zijde van de student vermoedt, doet hij of zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk 
mededeling aan de examencommissie.

2. De examencommissie stelt een onderzoek in naar de fraudemelding en beslist bij 
constatering ervan binnen 4 weken over te nemen maatregelen. De examencommissie 
beslist niet eerder dan nadat de student die het aangaat is gehoord, althans daartoe 
behoorlijk is opgeroepen. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

3. Indien een student fraudeert, kan de examencommissie conform artikel 7.12b, lid 2 WHW 
de betrokkene het recht ontnemen een of meer door de examencommissie aan te wijzen 
tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen 
termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel 
van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief 
beëindigen.

 De beslissing van de examencommissie wordt op schrift gesteld.
4. Indien fraude plaatsvindt met toestemming en/of medewerking van een medestudent is 

deze laatste medeplichtig; hiervoor gelden overeenkomstige procedures en sancties.

artikel 24  plagiaat
1. Onder plagiaat wordt onder meer verstaan het voor eigen werk laten doorgaan van 

andermans beeldmateriaal, teksten, gegevens of ideeën. Bij constatering van plagiaat zijn de 
artikelen 23.1 t/m 23.3 van overeenkomstige toepassing.

2. Indien plagiaat plaatsvindt met toestemming en/of medewerking van een medestudent is 
deze laatste medeplichtig; hiervoor gelden overeenkomstige procedures en sancties. 
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 Paragraaf 10 Slot- en invoeringsbepalingen
artikel 25  algemene hardheidsclausule

1. De examencommissie is bevoegd om in individuele gevallen in het voordeel van de 
student een uitzondering te maken op de Onderwijs– en Examenregeling, indien hiervoor 
zwaarwegende redenen zijn.

2. In gevallen waarin de Onderwijs– en Examenregeling niet voorziet, beslist de directie tenzij 
het de bevoegdheid van de examencommissie betreft.

artikel 26  wijzigingen en bekendmaking
1. Wijzigingen in de Onderwijs- en Examenregeling zijn onverkort van toepassing voor alle 

studenten van de desbetreffende opleiding, ongeacht het jaar waarin zij met de opleiding zijn 
begonnen.

2. Wanneer er bij wijzigingen geen overgangsregeling is gespecificeerd voor eerdere 
begincohor ten en studenten uit deze eerdere begincohorten hier door worden benadeeld, zal 
de examen commissie bij haar besluiten eerdere regelingen die van toepassing waren mee 
laten wegen.

3. Deze regeling wordt aan het begin van het studiejaar aan alle studenten bekend gemaakt via 
het intranet.

artikel 27  inwerkingtreding
De voorliggende Onderwijs- en Examenregeling geldt vanaf 1 september 2016 tot vaststelling 
van een vernieuwde versie en vervangt alle voorgaande versies van de Onderwijs– en 
Examenregeling voor masteropleidingen aan de Academie van Bouwkunst.

Aldus vastgesteld namens het College van Bestuur van de AHK op 31 augustus 2016 na 
verkregen instemming van de FR op 31 augustus 2016.

Ondertekend

M. Maaskant
de directeur 
Academie van Bouwkunst
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