
  
  

  

VACATURE LID EXAMENCOMMISSIE STEDENBOUW  

  

Eén van de wegen naar inschrijving in het architectenregister, is die van het examen. Deze is bedoeld 
voor diegenen die niet voldoen aan de eisen voor inschrijving en tenminste 7 jaar praktijkervaring 
hebben binnen één van de vier disciplines architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw of tuin- en 
landschapsarchitectuur. Het examen vindt één keer per jaar plaats en bestaat uit twee delen. In het 
eerste deel beoordeelt de examencommissie deze praktijkervaring aan de hand van projecten die de 
kandidaat heeft gerealiseerd. Kandidaten die slagen voor dit eerste deel worden uitgenodigd voor 
deelname aan het tweede deel dat bestaat uit het schrijven van een scriptie, het vervaardigen van 
een ontwerp en het voeren van gesprekken hierover met de examencommissie.   
  

Examencommissie   

De examencommissie Stedenbouw bestaat uit drie leden. Wegens het verlopen van de 

benoemingstermijn zijn we op zoek naar een nieuw commissielid. Het bestuur van het  

Architectenregister benoemt een commissielid voor een periode van ten hoogste vier jaar, met een 

mogelijke herbenoeming van vier jaar. Het streven is om het nieuwe commissielid te benoemen per 

1 januari 2023.  

   

Commissieleden krijgen een vergoeding. De commissie wordt ondersteund en gefaciliteerd door het 

Architectenregister. Vergaderingen vinden in Den Haag plaats. De tijdbesteding is beperkt tot het 

voorbereiden en bijwonen van enkele vergaderingen per jaar, en is afhankelijk van het aantal 

kandidaten dat zich voor het examen heeft aangemeld.   

  

Functie-eisen   

Een commissielid beschikt over brede kennis van en ruime ervaring op het vakgebied van de 

stedenbouw en staat tenminste zeven jaar ingeschreven in het architectenregister als 

stedenbouwkundige. Ervaring met het begeleiden en beoordelen van vakgenoten geldt als 

aanbeveling, evenals affiniteit met het hoger onderwijs.  Ervaring in de publieke sector zoals een 

gemeente, provincie of overheidsinstelling is wenselijk. 

  

Reageren   

U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 31 januari 2023 richten aan Jorrit Rosema (directeur van het 

Architectenregister) en sturen naar info@architectenregister.nl. Wilt u meer weten over het 

examen? Kijk dan op onze website: examen en inschrijving onder een andere titel 

(architectenregister.nl). Heeft u nog vragen, stuur dan een email naar de secretaris van de 

examencommissie Anneleen de Jong: adejong@architectenregister.nl.  
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