
 
BUREAU ARCHITECTENREGISTER ZOEKT EEN STEDENBOUWKUNDIGE VOOR DE COMMISSIE 
‘INSCHRIJVING IN HET ARCHITECTENREGISTER ONDER EEN ANDERE TITEL’ 
 
Sinds 2012 bestaat er een procedure bedoeld voor hen die al ingeschreven staan in het 

architectenregister en (nog) een inschrijving wensen onder een andere titel. Voorwaarde 

voor deelname aan deze procedure is o.a. bezit van ten minste zeven jaar beroepservaring 

op het betreffende vakgebied. De criteria waaraan de verzoeker dient te voldoen, staan 

beschreven in de Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel.  

De Commissie inschrijving in het architectenregister onder een andere titel beoordeelt op 

basis van het portfolio en een mondelinge toelichting van de verzoeker of deze voldoet aan 

bovengenoemde Nadere eisen. De commissie adviseert vervolgens Bureau 

Architectenregister of verzoeker in aanmerking komt voor inschrijving onder de gewenste 

titel. 

Multidisciplinaire commissie 
De Commissie inschrijving onder een andere titel bestaat uit 5 leden; uit elke discipline één 
en daarnaast een onafhankelijke voorzitter. De leden worden in beginsel benoemd voor een 
periode van vier jaar. De tijdbesteding is beperkt tot het voorbereiden en bijwonen van 1 à 2 
bijeenkomsten per jaar. De tijdsbesteding en vergoeding is afhankelijk van het aantal 
kandidaten.  
 
Functie-eisen 
De kandidaat staat minimaal 7 jaar als stedenbouwkundige ingeschreven in het 
architectenregister en beschikt over brede kennis van en ruime ervaring op het vakgebied 
van stedenbouw. Kandidaten die deze procedure hebben doorlopen en/of onder meerdere 
titels ingeschreven zijn, hebben onze voorkeur.  
 
Procedure 
Geïnteresseerd? U kunt uw belangstelling, samen met uw curriculum vitae, aan ons kenbaar 
maken uiterlijk 22 juli 2020. U kunt uw brief richten aan de directeur, Mirjam del Canho, en 
sturen naar info@architectenregister.nl waarbij u in het onderwerpveld aangeeft dat het 
een sollicitatie naar de functie van commissielid betreft. De procedure bestaat uit in ieder 
geval één gesprek met de voorzitter van de commissie en een medewerker van het 
Architectenregister. Heeft u nog vragen over de functie? Dan kunt u contact opnemen met 
Rob van der Elst, secretaris van de commissie, via rvderelst@architectenregister.nl.  
 
Architectenregister 
Bureau Architectenregister is een publiekrechtelijk, zelfstandig bestuursorgaan (zbo) 
dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel en zorg draagt voor het beheer van 
het architectenregister. Wij zien het als onze taak om een spin in het web te zijn binnen de 
gehele sector. Wij hebben relaties met andere overheidsinstellingen, beroepsverenigingen, 
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opdrachtgevers, (zuster)organisaties in Europa en daarbuiten. Het Architectenregister heeft 
kennisdelen, kwalificaties en bij- en nascholing hoog op de agenda. Alleen zo blijft de titel 
van architect, stedenbouwkundige, interieur- en tuin- en landschapsarchitect er één waar je 
op kunt blijven bouwen.  
 
 


