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WAT MOET IK DOEN

De beroepservaringperiode bestaat uit:

1 
 Een individueel traject waarbij je twee 
jaar ervaring in de beroepspraktijk 
opdoet in jouw discipline. Dat kan  
door in loondienst of als zelfstandig 
onder nemer te werken. In beide 
gevallen is dat onder begeleiding  
van een – door jezelf te zoeken –  
mentor.  
Je kan de beroepservaring op ver
schillende plekken opdoen, ook in  
het buitenland. 

2  
Een aanvullend traject waarbij in die 
periode door het volgen van modules 
kennis, inzicht  en vaardigheden worden 
vergroot of aangevuld en waarin ruimte 
is voor reflectie op de opgedane 
praktijkervaringen. Tijdens het start 
gesprek en eventueel ook bij het 
tussengesprek wordt vastgesteld  
welke modules een kandidaat tijdens 
de beroepservaringperiode moet 
doorlopen. Welke modules dat zijn, 
hangt ook af van de op de werkplek 
opgedane kennis en ervaring.  

Gezamenlijk moeten individueel en 
aanvullend traject leiden tot een 
samenhangend geheel van kennis, 

inzicht en vaardigheden dat voldoet 
aan de eindtermen zoals beschreven 
in de Regeling Beroepservaringperiode 
(zie www.architectenregister.nl/
beroepservaringperiode). De periode 
van twee jaar is gebaseerd op 32 uur 
werk per week of meer. De minimale 
eis is 20 uur werk per week, bij minder  
dan 32 uur wordt de beroepservaring
periode evenredig verlengd. Meer werken 
dan 32 uur versnelt het traject niet. 

In een gesprek aan het einde van de 
beroepservaringperiode wordt getoetst 
of je deze volgens de wettelijke regels 
hebt doorlopen en of je aan de eindter
men voldoet. Als dat zo is, ontvang je 
een certificaat waarmee je kunt worden 

NA JE DIPLOMA DE BEROEPSERVARINGPERIODE 

In Nederland is sinds 1988 sprake van titelbescherming. Alleen  
personen die staan ingeschreven in het architecten register mogen  
in Nederland de titel voeren van architect, stedenbouw kundige,  
tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect.

Tot 31 december 2014 volstaat nog het diploma van een opleiding  
die recht geeft op inschrijving in het architecten register. Als je na  
deze datum je diploma haalt en de titel wilt voeren, moet je eerst  
een beroepservaringperiode doorlopen voordat je kunt worden  
ingeschreven in het architectenregister. 
 
In dit informatieblad wordt in het kort uitgelegd wat de beroeps-
ervaringperiode inhoudt. Bij vragen of voor meer informatie: 
zie www.architectenregister.nl of mail naar info@architectenregister.nl. 



ingeschreven in het architectenregister 
en mag je de titel architect, stedenbouw
kundige, tuin en landschapsarchitect of 
interieurarchitect voeren.  
 
Kandidaten die al beschikken over een 
deel van de vereiste kennis, inzicht en 
vaardigheden kunnen voor die onder
delen om vrijstelling verzoeken.

 
HOE PAK IK HET AAN 
 
Voor de start van de beroepservaring
periode moet je zelf zorgen voor:

•  een werkplek, in loondienst of als 
zelfstandig ondernemer; 

•  een mentor, die ten minste 3 jaar 
staat ingeschreven in het register 
voor de betreffende discipline; 

•    een persoonlijk ontwikkelingsplan 
(‘POP’). 

Je meldt je aan bij Bureau Architecten
register. Daarbij geef je ook aan hoe  
je het aanvullende traject invult. 
Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

A 
Je neemt deel aan een geïntegreerd 
programma.  
Dan verzorgt een aanbieder alle 
elementen van het aanvullende traject. 
Er wordt gekeken naar je achtergrond, 
opleiding en eventueel eerder opgedane 
werkervaring. De aanbieder verzorgt 
een eventueel verzoek om (gedeeltelij
ke) vrijstelling en verzorgt het start, 
tussen en eindgesprek.  

B 
Je besluit de zelfstandige route te 
volgen.  
Dan meld je jezelf bij Bureau Architecten
register voor een startgesprek met de 
Commissie Beroepservaringperiode.  
Je voert met de commissie ook het 
tussen en eindgesprek. Op basis van 
reeds opgedane kennis, inzicht en 
vaardigheden zoek je zelf naar modules 
om dat aan te vullen. Hierbij kun je 
gebruik maken van een overzicht van 
erkende modules.  

In beide gevallen hou je tijdens de 
beroepservaringperiode een logboek  
bij, waarin je de werkzaamheden, 
ervaringen en opgedane kennis 
optekent. Daarnaast vult je mentor  
een evaluatie in voor het tussen en  
eindgesprek.  
 

Een aanbieder is in dit verband een 
door Bureau Architectenregister 
erkende organisatie, die bevoegd is 
een geïntegreerd programma aan te 
bieden. Erkende aanbieders van 
geïntegreerde programma’s en 
modules zijn te herkennen aan het 
logo van Bureau Architectenregister. 
Ook komen de erkende (aanbieders 
van) programma’s en modules op de 
website van het register te staan. 

WIE KAN ME HELPEN  
 
Naar een werkplek en een mentor 
moet je in eerste instantie zelf op 
zoek. Het is handig om al tijdens je 
studie contacten in de beroepspraktijk 
aan te knopen, bijvoorbeeld door 
tijdens je studie stage te lopen. 
Wellicht kun je na je studie als 
beroepservaringskandidaat aan de 
slag bij het bureau waar je stage  
hebt gelopen. Als je een geïntegreerd 
programma volgt, kan de aanbieder 
ondersteuning bieden bij het vinden 
van een werkplek en/of mentor. 
Bureau Architectenregister bereidt  
de oprichting van een landelijk 
‘makelaarspunt’ voor mentoren voor.

Om je verder te informeren of te helpen 
bij het voorbereiden en doorlopen  
van de beroepservaringperiode kun je 
terecht bij onder meer de decanen en 
praktijkcoördinatoren van de opleidin
gen of bij Bureau Architectenregister. 
Maar ook de branche of beroepsorga
nisaties kunnen je wellicht verder 
helpen. Voor architecten is dat de BNA, 
voor stedenbouwkundigen de BNSP, 
voor tuin en landschapsarchitecten 
de NVTL en voor interieurarchitecten 
de BNI of de BNO. 

HOE ZIT HET MET 
DE KOSTEN 
 
Tijdens de beroepservaringsperiode 
gaat het nadrukkelijk over betaald werk 
en niet om een onbetaalde of slecht 
betaalde stage. In Europees verband is 
het zelfs een eis dat je betaald werk 
moet hebben. Dat neemt niet weg dat 
aan het doorlopen van de beroepserva
ringperiode kosten verbonden zijn.

Bij een geïntegreerd programma ben je 
een vast bedrag voor deelname kwijt. 
Daarin zitten de kosten verwerkt voor 
de begeleiding door de aanbieder, het 

start, tussen en eindgesprek en de 
inhoudelijke bijeenkomsten en modules. 

Bij de zelfstandige route moet je zelf 
de vergoeding betalen voor de 
modules die je moet volgen en voor  
de gesprekken met de Commissie 
Beroepservaringperiode.  
 
Als zelfstandig ondernemer kun je de 
kosten voor de beroepservaringperiode 
opvoeren als bedrijfskosten. Als je in 
loondienst werkt, ligt het voor de hand 
dat de werkgever geheel of gedeeltelijk 
bijdraagt aan de kosten.

WAAROM DE BEROEPS-
ERVARINGPERIODE 
 
De architect, stedenbouwkundige, 
tuin en landschapsarchitect én 
interieurarchitect hebben grote invloed 
op de kwaliteit van de gebouwde 
leef en werkomgeving. Ruimtelijke 
ontwerpers hebben dan ook een 
belangrijke maatschappelijke verant
woordelijkheid. Opdrachtgevers in de 
private en publieke sector moeten erop 
kunnen vertrouwen dat een in het 
architectenregister ingeschreven 
ontwerper beschikt over de voor een 
goede beroepsuitoefening noodzake
lijke kennis, inzicht en vaardigheden. 
Daarom is door de wetgever in aan 
vulling op de opleiding een verplichte 
beroepservaringperiode ingesteld, 
waarin het vak onder begeleiding wordt 
uitgeoefend en aanvullende kennis  
en ervaring worden opgedaan. 

In veel Europese landen en met name 
in de ons omringende landen is al 
langer sprake van een verplichte 
beroepservaringperiode na de oplei
ding. Met de invoering loopt Nederland 
weer in de pas met die landen en 
wordt het niveau van beroepskwalifi
catie meer gelijkwaardig aan de eisen 
en de praktijk in de Europese Unie  
en daarbuiten.

WAAROM IS DIT  
BELANGRIJK VOOR JOU
 
Als je mee wilt doen aan architectense
lecties, aanbestedingen of prijsvragen 
wordt door opdrachtgevers veelal als 
voorwaarde gesteld dat je in het 
architectenregister bent ingeschreven. 
Na het doorlopen van de beroepserva
ringperiode mag je de titel voeren die 



hoort bij jouw discipline en onder
scheid je je nog meer als gekwalifi
ceerd ruimtelijk ontwerper. Na het 
doorlopen van de beroepservaring
periode ben je beter geëquipeerd  
en vergroot je de mogelijkheden  
om elders aan de slag te kunnen.

De afgelopen jaren hebben jonge 
professionals in Nederland op 
vrijwillige basis, als experiment, 
deelgenomen aan een geïntegreerd 
beroepservaringprogramma. De 

ervaringen van deze deelnemers 
hebben het belang van de beroepser
varingperiode bevestigd.

Zo bleek dat je tijdens de beroepserva
ringperiode versneld inzicht krijgt in 
alle aspecten van het ontwerp en 
uitvoeringsproces en dat je reflecteert 
op de dingen die je zoal tegenkomt. Je 
kunt daarna met meer vertrouwen dit 
proces zelf(standig) opzetten, begelei
den en uitvoeren en je bent sneller en 
beter toegerust voor de volgende 

stappen in je loopbaan.

Vooral bij een geïntegreerd programma 
trek je op met jonge vakgenoten en 
kun je de verschillende ervaringen 
uitwisselen. Door de uiteenlopende 
werkplekken en soorten projecten leer 
je ook van de andere deelnemers en 
heb je de mogelijkheid om te profiteren 
van hun ervaringen en aspecten van 
de beroepsuitoefening die je in je 
eigen werk of op je eigen werkplek niet 
meemaakt.
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BEROEPSERVARINGSPERIODE

AANMELDEN
met werkplek, mentor, POP

bij Bureau Architectenregister

INSCHRIJVING IN HET ARCHITECTENREGISTER 
als architect, stedenbouwkundige, 

tuin en landschapsarchitect of interieurarchitect

BIJ GEÏNTEGREERD PROGRAMMA: 

STARTGESPREK
bij aanbieder geïntegreerd programma

werken onder begeleiding van mentor
(= individuele traject)  

& volgen van gecoördineerd  
pakket modules (= aanvullende traject) 

TUSSENGESPREK
bij aanbieder geïntegreerd programma

werken onder begeleiding van mentor
& volgen van modules

EINDGESPREK 
bij aanbieder geïntegreerd programma

op basis van de eindtermen 

BIJ ZELFSTANDIGE ROUTE:

STARTGESPREK 
bij Commissie Beroepservaringperiode

werken onder begeleiding van mentor
(= individuele traject)
& volgen van modules  
(= aanvullende traject)

TUSSENGESPREK
bij Commissie Beroepservaringperiode

werken onder begeleiding van mentor
& volgen van modules

EINDGESPREK 
bij Commissie Beroepservaringperiode

op basis van de eindtermen 

daarbij keuze maken voor vorm aanvullend traject:


