VACATURE COMMISSIELEDEN ARCHITECTUUR VOOR DE BEROEPSERVARINGPERIODE (BEP)

Het Architectenregister zoekt, per 1 oktober 2022, voor de zelfstandige route van de
Beroepservaringperiode: TWEE LEDEN VOOR EEN NIEUWE COMMISSIE ARCHITECTUUR
Vanwege het groeiend aantal kandidaten zal een derde commissie Architectuur gevormd gaan
worden.
Wie een (master) diploma heeft behaald in de discipline stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur,
interieurarchitectuur of architectuur en ingeschreven wil worden in het architectenregister, moet een
tweejarige Beroepservaringperiode doorlopen. Bij een Academie van Bouwkunst is de
Beroepservaringperiode onderdeel van de opleiding.
Er zijn twee routes: de geïntegreerde route en de zelfstandige/individuele route. Bureau Architectenregister
biedt de zelfstandige route van de Beroepservaringperiode aan. Tijdens de Beroepservaringperiode werken
de deelnemers binnen de discipline waarmee zij zich willen inschrijven en worden ze begeleid door een
mentor die minimaal drie jaar staat ingeschreven in het architectenregister. De mentor is aanwezig bij het
gesprek met de commissie.
In het logboek en het persoonlijke ontwikkelplan beschrijft een kandidaat zijn werkervaring en reflecteert
op zijn werkzaamheden aan de hand van de competenties en de eindtermen. De voortgang wordt
beoordeeld door de commissie aan de hand van de geüploade documenten en in de drie gesprekken die ze
tijdens deze periode met een kandidaat voeren. De gesprekken worden vastgelegd in een verslag door een
secretaris. Aan het einde van de periode adviseert de commissie het Architectenregister over het voldoen
aan de voorwaarden voor inschrijving in het architectenregister. De inhoud van de Beroepservaringperiode
is door Bureau Architectenregister vastgelegd in de Regeling Beroepservaringperiode.

Taken commissie:
- Bestuderen geüploade documenten van kandidaten: logboek, POP, modules, evaluaties mentoren
- Evalueren en beoordelen van de vorderingen van kandidaten
- Voeren van constructieve gesprekken met kandidaten en mentoren
- Ondersteunen en adviseren van kandidaten
- Controleren en aanpassen van de verslagen van de gesprekken, geschreven door een secretaris
- Advies geven aan het Architectenregister of een kandidaat de Beroepservaringperiode met goed
-

gevolg heeft doorlopen en zich mag inschrijven om de titel van Architect te voeren.
Advies geven aan Bureau Architectenregister over het al dan niet verlenen van vrijstelling.
Evalueren van het gehele proces en voorstellen van verbeteringen

Functie-eisen:
- Ingeschreven staan in het architectenregister als architect
- Brede kennis van en ruime ervaring binnen het vakgebied
- Werkzaam zijn als zelfstandige of in loondienst bij een architectenbureau
- Ervaring met het begeleiden en beoordelen van jonge vakgenoten
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
- Kennis en/of affiniteit met het Nederlandse onderwijssysteem is een pre
- Integer, positief

Een commissie bestaat uit twee leden, die afwisselend voorzitter zijn. Nadat de Rijksbouwmeester
gehoord is, benoemt het Architectenregister de leden voor een periode van ten hoogste vier jaar,
met een mogelijke herbenoeming van vier jaar. De tijdbesteding wordt geschat op twee à drie
dagen per maand. Commissieleden krijgen een vaste vergoeding per gesprek.
Procedure:
Na een voorselectie, zullen 4 tot 6 kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek met een commissie die
door Bureau Architectenregister wordt samengesteld. De gesprekken zullen begin september gevoerd
worden. De nieuwe commissie zal per 1 oktober 2022 gaan functioneren.
Geïnteresseerd? Sollicitatiebrief en CV, vóór 15 augustus 2022, richten aan Jorrit Rosema, directeur

van het Architectenregister, via bep@architectenregister.nl
Vragen over de functie? Deze kunnen gesteld worden aan Marilou Remmelts, coördinator van de
zelfstandige route, via BEP@architectenregister.nl

Het Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat uitvoering geeft aan de
Wet op de architectentitel (1988) en zorg draagt voor het beheer van het architectenregister en uitvoering
geeft aan de zelfstandige route van de Beroepservaringperiode. Meer hierover is te vinden op onze website.

