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Bureau Architectenregister 
 

Bureau Architectenregister (hierna ook: BA) is een 
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat uitvoering geeft 
aan de Wet op de architectentitel en is belast met het beheer van 
het architectenregister. Daarnaast is BA de bevoegde autoriteit in 
Nederland voor de uitvoering van de Europese richtlijn voor de 
erkenning van de professionele kwalificaties van onder haar 
vallende beroepen. BA onderhoudt vanuit haar wettelijke taak 
onafhankelijke contacten en werkt samen met de betrokken 
ministeries, onderwijsinstellingen, andere registers, de 
beroepsorganisaties (BNA, BNSp, BNI, BNO en NVTL) en 
(ondersteunende) organisaties in het beroepsveld.  
 
BA is gevestigd in Den Haag. Een groep van een zevental 
deskundige medewerkers geeft uitvoering aan de kerntaken van 
BA. Het bureau staat onder de dagelijkse leiding van een directeur 
en is georganiseerd in drie clusters: Ondersteuning, Operatie en 
Beleid en Ontwikkelen. 
 
Missie en Visie 
BA wordt geconfronteerd met nieuwe vragen uit de beroepsgroep, 
de wens om efficiënter en meer klantgericht te gaan werken, de 
effecten van de beroepservaringsperiode en onderzoeken naar de 
toekomst van het register. Het zijn deze ontwikkelingen die het 
bestuur en BA er in 2016 toe hebben gebracht een nieuwe missie 
te formuleren die richtinggevend is voor de organisatie. De nieuwe 
missie luidt: 
 
“BA beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, 
stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepsveld en 
creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities 
voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor 
levenslang leren.” 
 
Naast het goed uitvoering geven aan de kerntaken wil BA de titel 
breder gewaardeerd maken, optreden als adviseur, voorlichter en 
gesprekspartner, ook in de grensgebieden van de titelbescherming 
en wil zij dat onderzoeken of additionele diensten geleverd kunnen 
worden.  
 
Bestuur  
BA heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden, die voor vier jaar 
worden benoemd en één keer voor dezelfde periode kunnen 
worden herbenoemd. De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap benoemt en ontslaat de voorzitter en de overige 
leden van het bestuur en stelt hun bezoldiging vast. De benoeming 
geschiedt op voordracht van het (zittende) bestuur. 
 
Bij de benoeming van het bestuur stelt de minister de 
beroepsorganisaties in de gelegenheid voor één bestuurslid een 
voordracht te doen. Een ander lid wordt gezocht onder de in het 
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architectenregister ingeschreven beroepsbeoefenaren die geen lid 
zijn van een beroepsorganisatie.  
 
De taken van het bestuur zijn neergelegd in een 
bestuursreglement. In het bestuursreglement is bepaald dat het 
bestuur verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle taken die bij 
of krachtens de wet aan BA zijn opgedragen en voor het 
functioneren van BA. Bij de uitvoering van haar taak laat het 
bestuur zich leiden door de Code goed bestuur 
Uitvoeringsorganisaties. 
 
Het bestuur legt daarover verantwoording af aan de minister. In 
het bestuursreglement zijn dan ook bepalingen opgenomen over 
de informatievoorziening aan de minister, en het aan de minister 
ter goedkeuring voorleggen van de begroting (waarin ook de 
tarieven zijn opgenomen), jaarverslag en jaarrekening. Het 
bestuursreglement bepaalt ook dat de directeur belast is met de 
voorbereiding en de uitvoering van de bestuursbesluiten, evenals 
met de dagelijkse leiding van BA. In het directiestatuut is geregeld 
welke bevoegdheden aan de directeur zijn gemandateerd. Voorts 
kan bij het bestuur door een belanghebbende bezwaar worden 
gemaakt tegen door het bureau genomen beslissingen. 
 
Recente ontwikkelingen 
Het bestuur heeft vastgesteld dat de extra, operationele taken die 
voortvloeiden uit de implementatie van de in 2010 gewijzigde Wet 
op de architectentitel thans grotendeels zijn vervuld, behoudens 
een aantal werkzaamheden die in het werkplan 2018 zijn 
opgenomen. Dat betekent dat het bestuur voor zichzelf vanaf 2019 
geen andere taken ziet dan welke zijn neergelegd in het 
Bestuursreglement van Bureau Architectenregister van 15 maart 
2012.  
 
Het bestuur blijft bestaan uit drie leden, te weten een onafhankelijk 
voorzitter, een secretaris (die tevens als vicevoorzitter kan 
optreden) en een penningmeester. Gezamenlijk zullen zij de 
bestuurlijke taken uitvoeren. De uitvoering van de registertaken 
blijft in overeenstemming met het Directiestatuut van Bureau 
Architectenregister gemandateerd aan de directeur van het 
bureau.  
 
Het bestuur ziet in het licht van haar verantwoordelijkheid een 
regisserende en voorwaardenscheppende taak in het verhogen 
van de waarde van de architectentitel en de kwaliteit van de 
invulling van de onlangs ingevoerde beroepservaringsperiode.  
 
Om de interactie met het beroepsveld te vergroten en om 
voldoende draagvlak te creëren wil het bestuur zich laten bijstaan 
door een Raad van advies, die samengesteld wordt uit onder meer 
vertegenwoordigers uit het beroepsveld, de ingeschrevenen, de 
onderwijsinstellingen, Atelier Rijksbouwmeester en de ministeries. 
Wat betreft de omvang van de Raad wordt gedacht aan 10 à 12 
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leden. Het bestuur maakt als voorzitter of als lid deel uit van de 
Raad. De Raad zou 2 à 3 maal per jaar bij elkaar moeten komen.  
 
Met de voorbereiding van de beleidsvormende taken wordt de 
directeur belast. Ten behoeve hiervan zal de capaciteit voor de 
beleidsontwikkeling van het bureau worden uitgebreid.  
 
Tijdsbeslag  
Het bestuur vergadert 6 à 7 maal per jaar en zoveel meer als de 
situatie noodzakelijk maakt. Daarnaast moet rekening worden 
gehouden met incidentele interne en externe bijeenkomsten. 

 
Vacature 
Wegens het vertrek van het huidige bestuurslid per 1 januari 2019 
is een wervingsprocedure gestart voor een nieuw bestuurslid 
vanuit de in het architectenregister ingeschreven 
beroepsbeoefenaren die geen lid zijn van een beroepsorganisatie.  
 
Publicatie van deze vacature vindt plaats op 27 augustus 2018.. 

 

Profielschets bestuur 
 

Om haar regisserende en voorwaardenscheppende opdracht te 
kunnen vervullen worden algemene en specifieke eisen gesteld 
aan het bestuur als collectief, aan individuele leden en aan de 
voorzitter. Het bestuur zal zodanig zijn samengesteld dat 
constructieve besluitvorming mogelijk is. Bij de samenstelling van 
het bestuur wordt daarnaast ook rekening gehouden met 
diversiteit, spreiding van deskundigheid en affiniteit met de vier 
verschillende deeldisciplines van het register. 
 
Van de leden van het bestuur wordt verwacht dat zij: 
 
• het belang van registratie onderschrijven, uitdragen, borgen 

en op de agenda houden, zowel nationaal als internationaal; 
• affiniteit hebben met de missie van het Architectenregister; 
• oog hebben voor (het bereiken van) verbeteringen op het 

gebied van bedrijfsvoering, efficiency en brede publieke 
zichtbaarheid; 

• beschikken over een breed vertakt netwerk binnen de wereld 
van de ruimtelijke ordening; 

• gevoel hebben voor de organisatie; 
• bijdragen aan oplossingen voor (internationale) 

vraagstukken rond titelbescherming; 
• ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk opereren 

en elkaar scherp houden; 
• adequaat en in teamverband voorzien in de bestuurlijke - en 

adviesfunctie ten behoeve van de directie; 
• integer, onafhankelijk, betrouwbaar en aanspreekbaar zijn; 
• geen tegenstrijdige belangen hebben; 
• voldoende tijd beschikbaar kunnen en willen maken om de 

bestuursfunctie te vervullen. 
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Profiel van het bestuurslid vanuit de niet bij een beroepsorganisatie 
aangesloten ingeschrevenen 

 
Het  bestuurslid beschikt, naast de hierboven genoemde algemene 
kwaliteiten en hoedanigheden, over de volgende kwalificaties en 
competenties: 
 
• staat midden in het beroepsveld, bij voorkeur (nog) actief in 

een hoofdfunctie, of heeft daarvan langere tijd deel 
uitgemaakt;  

• is zelf geregistreerd bij een van de vier deeldisciplines;   
• heeft ervaring met het functioneren van de beroepspraktijk, 

zowel met die van bureaus als van beroepsbeoefenaars;  
• is in staat om de belangen van het Architectenregister te 

vertegenwoordigen bij de betrokken onderwijsinstellingen en 
de verschillende partijen in het beroepsveld;  

• heeft oog voor de relatie met de ingeschrevenen die geen lid 
zijn van een beroepsorganisatie;  

• onderschrijft de toepassingen van de beginselen van Good 
Governance; 

• heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring; 
• is een ‘teamplayer’; 
• heeft strategische en communicatieve vaardigheden; 
• heeft verbindende kwaliteiten. 

 
In overeenstemming met de Wet normering topinkomens en het 
geraamde tijdsbeslag is de functie passend gehonoreerd op een 
bedrag van € 8.000,- bruto per jaar.     

 

Sollicitatieprocedure 
 
Belangstelling voor deze vacature kunt u kenbaar maken voor 
10 september 2018 door toezending van cv en motivatiebrief per  
email aan de directeur van het Architectenregister Mevr. Ir. M. del 
Canho, mcanho@architectenregister.nl.  
 
Voor meer informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor  
070 – 346 70 20 of mobiel 06 – 27 06 51 57.  
 

Selectieprocedure 
 
De selectiecommissie bestaat uit de huidige voorzitter van het bestuur, 
de nieuwe voorzitter en de directeur, bijgestaan door een 
bestuursadviseur en een externe search-adviseur. De procedure kent 
de volgende stappen: 

• Voorselectie op basis van de ontvangen aanmeldingen 
• Schriftelijke (cv-)presentatie van kandidaten aan de 

selectiecommissie op 14 september 2018  
• Selectiegesprekken met maximaal vijf kandidaten door de 

selectiecommissie en haar adviseurs op 21 september 2018 

mailto:mcanho@architectenregister.nl
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• Een eventuele tweede gespreksronde (verdiepingsgesprek 
met de selectiecommissie) op 28 september 2018 

• Opstellen benoemingsvoordracht aan de Minister OCW vindt 
plaats vóór 1 oktober 2018 

• Benoeming door de minister is voorzien eind oktober 2018. 


