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‘Beroepservaring
is niet alleen
noodzakelijk,
maar ook
inspirerend’
Anderhalf jaar geleden werd de tweejarige beroepservarings
periode – ook wel BEP genoemd – verplicht voor
afgestudeerden ingenieurs die de titel architect, steden
bouwkundige, landschapsarchitect of interieurarchitect
willen voeren. Het duurde daarna even voor de eerste
kandidaten zich meldden om met de beroepservaring van
start te gaan.
Bij vragen over de invulling van de beroepservaringsperiode
kan Bureau Architectenregister verwijzen naar de
website en naar het materiaal van de Stichting PEP.
Maar de beste voorlichting verloopt toch via de ervaringen
van deelnemers. Daarom ook deze publicatie waarin
deelnemers van verschillende disciplines aan het
woord komen.
Uit de gesprekken komen twee dingen helder naar voren.
De beroepservaring is niet alleen noodzakelijk en nuttig,
maar ook inspirerend. En het is mogelijk om in het
programma maatwerk te leveren, afhankelijk van kennis,
ambities en persoonlijke voorkeuren. De verhalen maken
duidelijk voor welke twijfels, keuzes en kansen deelnemers
komen te staan.
De zes interviews geven inzicht in de beroepservaring en
zijn inspirerend voor werkgevers, mentoren en deelnemers.
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ArchItEctuur

‘Je wordt
echt een betere
architect’

Manon van der Linden

Voor Manon van der Linden, opgeleid aan de Technische
Universiteit Eindhoven en werkzaam als zelfstandig
architect, is de beroepservaringsperiode (BEP) niet
verplicht. Toch besloot ze deel te nemen. ‘Ik heb altijd een
eigen bedrijf willen starten. De beroepservaring is een
uitgelezen kans om kennis te maken met zaken die in de
opleiding onderbelicht bleven, zoals de stap naar uitvoering
of het binnenhalen van opdrachten.’
Van der Linden volgt het geïntegreerde programma dat door
PEP wordt aangeboden. Het grote voordeel is dat ze tijdens
de gezamenlijke modules in gesprek komt met andere
deelnemers. ‘Zo kan ik in andermans keuken kijken. We
wisselen kennis en ervaringen uit – een welkome
aanvulling op de leerstof die wordt aangeboden.’ De
modules zelf ziet ze als een noodzakelijke verdiepingsslag.
‘Het meeste leer je tijdens je werk, maar door de lezingen,
de projectbezoeken – zoals onlangs naar de verbouwing
van het postkantoor op de Utrechtse Neude –, de
huiswerkopdrachten, de gezamenlijke besprekingen en de
feedback van de docenten krijgen mijn ervaringen uit de
praktijk meer betekenis. Datzelfde geldt voor het logboek:
het dwingt je om te reflecteren op wat je gedaan hebt.’
Momenteel wordt Van der Linden onder andere ingehuurd
door IBA Parkstad, een organisatie die werkt aan de
ontwikkeling van de regio rondom Heerlen en Kerkrade.
Haar mentor is architect Jules Beckers, die naast zijn
werkzaamheden voor IBA Parkstad een eigen bureau heeft.
‘IBA Parkstad doet zelf geen projecten, en dus krijg ik
aspecten als bestekken maken of bouwbegeleiding
nauwelijks mee. Via projecten van Jules’ bureau kan ik hier
toch kennis mee maken.’
Manon van der Linden raadt iedereen aan om de
beroepservaring te volgen – ‘Je wordt echt een betere
architect’ – en ziet het als een kwaliteitsslag voor de
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beroepsgroep in het algemeen. ‘De rol van de architect is
veranderd, onze positie gemarginaliseerd. Via de
beroepservaring worden we ons daar bewust van en krijgen
we de kans om nieuwe rollen te verkennen.’

‘Het logboek
dwingt je te
reflecteren op
hetgeen je
gedaan hebt’
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ArchItEctuur

‘elke architect
wil vroeg
of laat op eigen
benen staan’
Maar liefst vier ‘beppers’ heeft architect Rien Korteknie op
zijn bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten aan de
Rotterdamse Pelgrimsstraat rondlopen. Beppers staat voor
werknemers die de beroepservaringsperiode (BEP)
doorlopen. Twee van hen schuiven aan voor een gesprek
over het belang van het opdoen van praktijkkennis:
de in 2015 afgestudeerde architecten Ilana Ginton en
Maurice Tjon a Tham.
‘Ik denk dat elke architect vroeg of laat op eigen benen wil
staan’, begint Korteknie, die als mentor van beide
deelnemers optreedt. ‘Het is dan van belang dat je die titel
mag voeren. Reden genoeg dus om de beroepservaring te
volgen.’ Ginton en Tjon a Tham knikken, al moesten ze wel
even slikken toen ze tijdens hun studie aan de TU Delft te
horen kregen dat een diploma niet meer voldoende was
om zichzelf architect te mogen noemen. Ondanks hun
teleurstelling – Ginton: ‘De voorlichting had beter gekund’
– besloten ze toch om direct na hun afstuderen met de
beroepservaring te starten. ‘Je bent nog in een lerende
modus’, aldus Ginton. ‘Je staat open voor nieuwe kennis,
en ik vraag me af of dat nog zo is als je besluit om de BEP
pas over een paar jaar te doen.’
Ondanks de aarzeling in het begin zien beiden de voordelen
van het ervaringstraject. Tjon a Tham: ‘Mijn werk is nu al
enorm gevarieerd. Ik bedoel, op veel bureaus bouw je week
in week uit maquettes, maar ik krijg alle facetten mee, of
dat nu acquisitie betreft, contractonderhandelingen, het
maken van een bestek of het bezoek van een bouwplaats.’
Terug naar mentor Rien Korteknie die zijn jonge
medewerkers die ruimte geeft. ‘Zo werken wij altijd, BEP of
niet. We zorgen dat onze medewerkers zoveel mogelijk van
alles meekrijgen. Dat is niet alleen goed voor hen, maar
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Ginton en Tjon a Tham kozen beiden voor de zelfstandige
route, vooral om nadruk te leggen op het werken bij een
bureau. Tjon a Tham: ‘Ik wil zoveel mogelijk kennis en
ervaring opdoen binnen het bureau. Het maandelijks
volgen van vastgestelde modules (zoals aangeboden in het
gemeenschappelijke traject, red.) past daar minder goed
bij.’ Hij werkt momenteel aan een woning voor een
particuliere opdrachtgever waarin hij kennis maakt met
vrijwel alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces – van
de opdrachtformulering in het begin, de bouwaanvraag
halverwege tot de bouwbegeleiding aan het eind. Ginton is
betrokken bij de nieuwbouw en renovatie van een groot
schoolgebouw in Antwerpen. ‘Ik krijg inzicht in hoe zo’n
chronologisch proces verloopt. Met welke randvoorwaarden
je te maken krijgt, met wie gesprekken nodig zijn, hoe
welstand werkt, en ga zo maar door.’

Mentor Rien Korteknie en deelnemers
Ilana Ginton en Maurice Tjon a Tham

ook voor ons – we zijn er bij gebaat als medewerkers veel
vaardigheden ontwikkelen.’ Korteknie meent dat elk
architectenbureau zo’n houding moet aannemen. ‘Dat is
onze verantwoordelijkheid naar de nieuwe lichting, dat we
ze de ruimte geven om te leren, om ervaring op te doen,
om weleens uit te glijden.’

In hun logboeken houden Ginton en Tjon a Tham
nauwgezet bij wat ze per week doen. ‘Het dwingt je om te
reflecteren: wat heb ik geleerd, wat haal ik eruit?’

‘Ik wil zoveel
mogelijk kennis
en ervaring
opdoen binnen
het bureau’
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landschapsArchItEctuur

‘de titel is
een persoonlijke
overwinning’
Voor de in Wageningen opgeleide landschapsarchitect Ludo
Dings was het een vanzelfsprekende stap: om de titel van
architect te mogen voeren, moet je de beroepservarings
periode (BEP) doorlopen. ‘Ik heb er goed over nagedacht.
Ik zie de titel als een bevestiging van wat ik straks waard
ben, als een persoonlijke overwinning.’ Door BEP maakt
Dings nu al kennis met contractonderhandelingen, offertes
schrijven en acquisitie – onderdelen waar je als jonge
medewerker normaal gesproken niet mee in aanraking
komt. Hij heeft voor zichzelf accenten gelegd: meer inzicht
in het proces van ideevorming en de dagelijkse gang van
zaken op een bureau – met andere woorden: wat komt er
kijken bij het runnen van een bedrijf? Zijn werkgever, het
Rotterdamse bureau West 8, reageerde enthousiast op zijn
voornemen om de beroepservaring te doen, al waren ze
niet op de hoogte van wat het precies inhield.

Ludo Dings

Hij koos voor het geïntegreerde programma. ‘De modules
zijn breed en goed opgezet. Ik waardeer de persoonlijke
benadering en de feedback op het huiswerk. Het contact
met de andere deelnemers is veel waard. We wisselen
ervaringen uit en leren van elkaar.’
Dings merkt dat weinig afgestudeerden zich aanmelden. ‘Ik
ben de enige landschapsarchitect die meedoet. Dat komt
enerzijds doordat mijn buitenlandse studiegenoten zijn
teruggekeerd naar hun herkomstland. Bij de rest bestaat
weinig behoefte om de BEP te volgen, niet in de laatste
plaats omdat een deel van hen geen werk heeft.’ Toch
raadt hij zijn voormalige studiegenoten aan om, als ze de
kans hebben, zo snel mogelijk met de beroepservaring te
beginnen. ‘Zo net na het afstuderen sta je nog open voor
kennis en nieuwe ervaringen. Het is best veel werk, met
het huiswerk en het bijhouden van het logboek. Ik zit nog in
dat studeerritme.’ Praktische kwesties, zoals verlof en
kosten zijn volgens Dings op te lossen. ‘Praat hierover met
je werkgever. Er is vast iets op te vinden.’
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Overigens is Dings ervan overtuigd dat de bekendheid van
de beroepservaring moet groeien. ‘Nu viel het bij wijze van
spreken rauw op ons dak, maar over tien jaar is BEP
gewoon onderdeel van de procedure om als jonge architect
de titel te verkrijgen.’

‘Ik maak nu
al kennis met
contract
onderhandelingen,
offertes
schrijven en
acquisitie’
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Architectuur en interieurontwerp

‘De beroeps
ervaring is
onderdeel van je
werk – je leert
door te doen’
Onlangs stond Federica Francalancia op de vastgoedbeurs
Provada. Tijdens de gesprekken met projectontwikkelaars
en investeerders merkte de Italiaanse architect hoe
belangrijk het is om te weten ‘wat de klant wil’. ‘Er bestaat
nog altijd een gat tussen de architectuur- en vastgoedwereld.
Om dat gat te overbruggen moet ik me in hen kunnen
verplaatsen. Waar is een investeerder naar op zoek? Hoe
prijs ik mijn werk aan? Dat zijn skills die je tijdens de
beroepservaringsperiode kunt leren.’
Omdat Francalancia’s Italiaanse diploma – Francalancia
studeerde in 2012 af aan de Universiteit van Ferrara
– geen toegang geeft tot het Nederlandse architecten
register, begon ze vorig jaar als eerste officiële deelnemer
met de beroepservaring. Voor haar een normale stap,
aangezien een ervaringsperiode in Italië heel gewoon is.
Toch is de Nederlandse variant volgens Francalancia
stukken beter. ‘Hier is de beroepservaring onderdeel van je
werk – je leert door te doen. In Italië gaat het om een toets
met vragen die vooral over ontwerpen gaan – een herhaling
dus van de universiteit. In een interview komen wel
praktische zaken voorbij, maar die moet je leren uit een
boek.’
Federica Francalancia koos voor de zelfstandige route
omdat ze behoefte had aan flexibiliteit. ‘Ik werk vier dagen
bij Studio Hartzema, waar ik vooral te maken heb met
grootschalige en strategische projecten. Daarnaast werk ik
als freelancer aan interieurs en verbouwingen. Door die
variatie in schaalniveaus en opgaven wil ik de vrijheid
hebben om accenten te leggen. Het geïntegreerde
programma (aangeboden door Stichting PEP, red.) leek mij
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Het logboek ziet Francalancia als een middel om vooral
met beelden te illustreren wat ze heeft gedaan en hoe dat
verliep. In woorden beschrijft ze nieuwe uitdagingen en
geleerde lessen. Het was een doodgewone stap om met
de beroepservaring starten, maar ze begrijpt dat anderen
twijfelen. ‘Iedereen moet zelf bepalen of het relevant is. Mij
bevalt het in ieder geval goed – je ontdekt waar je goed in
bent, wat voor architect je zou kunnen zijn.’

‘Op de bouwplaats
zie je wat er
komt kijken
bij de uitvoering
van hetgeen
jijzelf hebt
ontworpen’

Federica Francalancia

te voorgekookt, te academisch ook.’ Momenteel ligt de
nadruk op uitwerking en realisatie. Het bezoek aan een
bouwplaats heeft verschillende kanten, merkt ze. ‘Als
bureau treden we regelmatig op als supervisor en
controleren we de kwaliteit van wat anderen hebben
ontworpen. Met bevriende architecten ga ik mee om te
ervaren wat er komt kijken bij de uitvoering van hetgeen
jijzelf hebt ontworpen.’
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Architectuur en stedenbouw

‘Ik voer veel
gesprekken,
de hele samenleving
komt voorbij’

Wouter Hagers

‘Ik ben tevreden over hoe mijn beroepservaring verloopt.
Het is een waardevolle aanvulling op mijn studie aan de TU
Delft waar praktijkgerichte zaken veelal ontbraken, onder
meer omdat we geen stage hoefden te lopen.’ Aan het
woord is Wouter Hagers, opgeleid als architect en
stedenbouwkundige en een ‘vrijwillige’ deelnemer – hij
studeerde af voor 1 januari 2015. ‘Ik merk dat de kennis
die ik opdoe tal van leemtes vult.’ Hagers kwam de
beroepservaringsperiode (BEP) op het spoor toen hij
solliciteerde bij IBA Parkstad, een organisatie voor
regionale ontwikkeling in Zuid-Limburg. In de vacature
stond dat deelname aan de beroepservaring een vereiste
was. Hagers: ‘IBA wil een werkomgeving creëren waarin
jonge architecten de kans krijgen om ervaring op te doen.’
Bij IBA Parkstad merkt Hagers hoe breed het beroepsveld
is. ‘Het is geen regulier architectenbureau. We doen zelf
geen projecten, maar treden vooral op als bemiddelaar, als
aanjager, als kwaliteitsbewaker. Die rol zorgt dat ik veel leer
over plan-, financierings- en politieke processen. Ik voer
veel gesprekken, met burgers, andere ontwerpers, politici,
professoren en directeuren van grote bedrijven. De hele
samenleving komt voorbij.’ Door die specifieke positie
raken andere zaken, zoals het bezoek aan een bouwplaats,
onderbelicht. Maar ook daarvoor heeft Hagers een
oplossing. ‘Ik probeer of ik met bevriende architecten kan
meelopen.’ Hij heeft een mentor, maar kan bij verschillende
mensen in de organisatie terecht. De één weet meer van
dit, een ander weet meer van dat. ‘Collega’s zorgen dat ik
overal zoveel mogelijk van meepik.’
Het programma van gemeenschappelijke modules bevalt
Hagers goed. De bijeenkomsten zijn inspirerend, de
excursies leerzaam en de huiswerkopdrachten – schrijf een
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offerte, maak een bestek – effectief. ‘Bovendien bouw je
een band op met de andere deelnemers. We drinken
weleens een biertje en wisselen ervaringen en kennis uit.’
Hagers denkt dat het aantal deelnemers aan de BEP snel
zal toenemen. Toen hij begon waren ze met zijn tienen, nu
bestaat de groep uit 50 deelnemers. ‘Als meer
afgestudeerden een baan vinden, zullen er ook meer
besluiten de beroepservaring te doen. Slim, want het is
een geweldige toevoeging om getraind te worden tot een
goede architect of stedenbouwkundige.’

‘De band
met andere
deelnemers
is waardevol.
We wisselen
ervaringen en
kennis uit’
18

stedenbouw

‘Je krijgt een
compleet beeld van
hoe het vakgebied
werkt’
‘Tijdens mijn studie aan de TU in Delft lag de nadruk op het
ontwerp. In de veelal fictieve opdrachten bleven veel zaken
onderbelicht, zoals de aanvraag van vergunningen, maar
ook de stap van een stedenbouwkundige visie naar
uitvoering – het communiceren met bewoners, het rekening
houden met kabels en leidingen, enzovoorts.’
Stedenbouwkundige Rosa Schouten, als projectmedewerker
werkzaam bij de gemeente Capelle aan den IJssel, is blij
met de beroepservaringsperiode (BEP). ‘Je wordt je bewust
van al die zaken die van invloed zijn op het welslagen van
jouw plan of ontwerp. Je krijgt een compleet beeld van hoe
het vakgebied werkt.’
Schouten volgt het geïntegreerde programma. Net als haar
collega-deelnemers vindt ze het prettig om met anderen te
sparren. ‘Het geeft me een goed gevoel. Ik heb het idee
dat je in een zelfstandig traject kan verdwalen, dat je niet
goed kan inschatten wat er van je wordt verwacht.’ De
modules zijn leerzaam, aldus Schouten. ‘We bezoeken
interessante locaties en projecten. Dat ergens “binnen
kijken” is erg waardevol.’
Doordat Schouten eerder bij IBA Parkstad werkte – een
organisatie voor de regionale ontwikkeling van Heerlen en
Kerkrade – heeft ze het afgelopen anderhalf jaar aan den
lijve ondervonden hoe breed het vakgebied is. Bij IBA hield
ze zich bezig met het begeleiden van initiatieven en het
bewaken van de samenhang, in Capelle gaat het om de
uitvoering van concrete projecten, zoals het met bewoners
herinrichten van een stadspark en de herontwikkeling van
een winkelcentrum. Schouten: ‘Alles komt voorbij, van het
bestek van een straatprofiel tot onderzoek naar het juiste
programma.’
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‘Alles komt
voorbij, van een
straatprofiel tot
het onderzoek
naar het juiste
programma’

Rosa Schouten

Ondanks dat ze de beroepservaring een goed initiatief
vindt, snapt ze dat afgestudeerden aarzelen. ‘Het hangt erg
af van persoonlijke ambities of de beroepservaring jou iets
te bieden heeft. Bovendien heeft niet iedereen de mogelijk
heid om dit traject te volgen, omdat ze bijvoorbeeld geen
baan hebben of omdat de werkgever er niet voor
openstaat.’ Schouten kan de beroepservaring van harte
aanbevelen. ‘Het vakgebied is vele malen groter dan wat je
op school leert, dat is iets wat de BEP laat zien. En ik heb
geleerd om assertief te zijn – ik geef op mijn werk aan dat
ik bepaalde werkzaamheden per se wil doen, juist omdat
ze mijn ervaringsperiode verrijken.’
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