Academie van Bouwkunst

*for English, see below

Veel gestelde vragen over de Beroepservaring 2018-2019
Studenten van de Academie van Bouwkunst verwerven naast hun opleiding aan de Academie
beroepservaring en krijgen daarvoor de helft van de credits.
Onderstaand een vind je antwoorden op regelmatig gestelde vragen.
Heb je een vraag over werken en staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een email naar
nico.vanbockhooven@ahk.nl

Hoeveel uur werk per jaar
moet ik werken?

minimaal 840 uur
Een academisch jaar telt 42 weken. Studenten werken minimaal
42 weken 20 uur per week.
Meestal werken studenten 4 dagen 8 uur, totaal 32 uur per week.
Vrijdag kan je niet werken want dan volg je de vormstudies en
oefeningen op de Academie.

Wat is relevant werk?

Voor een student architectuur werk op een architectenbureau of
een daarmee goed vergelijkbare beroepspraktijk.
Voor een student stedenbouw op een stedenbouwkundig bureau
of bij een stedenbouwkundige dienst.
Voor een student landschapsarchitectuur op een bureau voor
landschapsarchitectuur of bij een dienst waar relevant
landschapskundig ontwerpwerk wordt verricht.

Wat voor soort werk moet
het zijn (contractvorm)?

Bij voorkeur heb je één van de volgende soorten
dienstverbanden:
Werk op contractbasis voor bepaalde periode of voor
onbepaalde tijd.
Werk op freelance basis voor meerdere werkgevers in de
discipline waarin de student studeert.
Onder voorwaarden is het toegestaan om de opleiding te
combineren met een eigen praktijk of onderneming. De
voorwaarde is dat de student vooraf in een schriftelijk verzoek
aangeeft wat de werkzaamheden zijn die hij verricht, onderbouwt
hoeveel tijd hij aan deze werkzaamheden werkt, welke
beroepskwalificaties daarmee worden ontwikkeld en wie zijn
externe mentor is die hem bij deze werkzaamheden begeleidt.
Daarnaast motiveert hij waarom de werksituatie in kwalitatief
opzicht voldoet aan de eisen die de Academie stelt. Na
goedkeuring van de opleiding kan de student deze praktijk- en
beroepservaring opnemen in de te beoordelen
praktijkdocumenten.

Moet het werk vooraf door
de Academie goedgekeurd
worden?

Nee, het werk hoeft vooraf niet door de Academie goedgekeurd
te worden. Wat de student in de praktijk moet leren en de eisen
waar de beroepservaring aan moet voldoen staan omschreven in
het Buitenschools curriculum. Het is de verantwoording van de
student zelf om de juiste beroepservaring te verwerven. De
Academie toetst aan het eind van het jaar of de student de juiste
beroepservaring heeft verworven.
Als je twijfelt of het werk dat je doet wel voldoet kan je advies
vragen aan de coördinator beroepservaring (Nico van
Bockhooven)
Je kan vragen per mail stellen (nico.vanbockhooven@ahk.nl
Of via het studiesecretariaat een afspraak maken.

Wat is de rol van de
Academie bij het vinden van
werk?

In principe ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk.
We helpen je desgewenst wel met het schrijven van een
sollicitatiebrief of het opstellen van een portfolio.
Ook zijn er regelmatig werkgevers die vacatures bij ons
aanmelden, waarbij wij dan studenten adviseren om bij deze
werkgevers te solliciteren.

Hoe vind ik werk?

Er zijn een aantal sites waar werk voor architecten,
landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen wordt
aangeboden:
www.archined.nl
www.architectenweb.nl
Daarnaast heeft de Academie ook een eigen site waar vacatures
voor onze studenten op aangeboden worden:
www.avbwerkt.nl
Op deze site kan je ook een profiel plaatsen (cv met kleine
portfolio)
Werkgevers kijken op deze profielen als ze mensen zoeken,
Om deze site te gebruiken moet je je registreren. Dat kan als je
een studentennummer hebt.
De Academie heeft ook een lijst met werkgevers waar studenten
van de Academie werken / gewerkt hebben. Je kan de sites van
deze bureaus bezoeken om te kijken of ze vacatures hebben of
een open sollicitatie doen.

Wat kan / moet ik
verdienen?

In principe bemoeit de Academie zich niet met het
arbeidscontract dat een student / werknemer met een werkgever
sluit, en dus ook niet met hoeveel je moet verdienen.
Voor je Academiestudie is het van belang dat je de juiste kennis
verwerft, niet hoeveel je verdient.
Werkgevers van architectenbureaus hebben zich te houden aan
de cao voor architectenbureaus.
Deze is te vinden op http://www.sfa-architecten.nl/cao/cao/cao2015-2017.html
Op deze site zijn ook salaristabellen te vinden die bij de cao
horen.

Moet ik al werk hebben als
ik mijn studie aan de
Academie begin?

Bij voorkeur heb je werk als je begint aan de Academie.
De combinatie van studie en werk en de wisselwerking tussen
beide leveren een inspirerende en stimulerende vorm van
onderwijs op, die de academies beschouwen als een
kernkwaliteit van de opleidingen.
Soms is het lastig om al werk te hebben op het moment dat je
aan de studie begint. Bijvoorbeeld omdat je uit het buitenland
komt en het moeilijk is om op afstand te solliciteren en je geen
sollicitatiegesprekken kunt voeren.
Vind je iets later werk en werk je 32 uur per week, dan is het
geen probleem om de minimaal vereiste 840 uur beroepservaring
te verwerven.

Ik kom van buiten de
Europesche Economische
Ruimte (de EER), waar
moet ik rekening mee
houden?

De Academie mag maar een beperkt aantal studenten van buiten
de Europese Economische Ruimte aannemen.
Deze studenten mogen zonder tewerkstellingsvergunning
werken, maar dat is wel aan een aantal strikte voorwaarden
verbonden:
- Studenten worden tewerkgesteld om de werkervaring op te
doen die noodzakelijk is in de masterfase conform het
concurrent model aan een academie voor bouwkunst;
- Tewerkstelling vindt plaats via een arbeidsovereenkomst
waarin het aantal te werken uren per week, de lengte van het
contract en de beloning worden vermeld;
- Tevens is er een tripartiete overeenkomst volgens het model
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
tussen school, werkgever en student die verwijst naar het
arbeidsovereenkomst;
- Zowel de tripartiete overeenkomst als de
arbeidsovereenkomst is aanwezig bij zowel de werkgever als
bij de onderwijsinstelling;
- Het dienstverband wordt vooraf gemeld bij UWV via een
notificatieformulier van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;
- De werkende student wordt conform de cao betaald;
- Het maximaal aantal te werken uren bedraagt 20 per week;

Amsterdam Academy of Architecture
Frequently asked questions on the professional experience
2018-2019

Students of the Amsterdam Academy of Architecture acquire professional experience next to their studies
at the Academy. They receive half of their study credits for the professional experience.
Below you will find the answers to frequently asked questions about the professional experience.
Do you have a question about working in practice which is not answered here? Please send an email to
nico.vanbockhooven@ahk.nl

How many hours do I have to
work per year?

Minimum 840 hours
An academic year consists of 42 weeks. Students work a minimum of
20 hours a week during 42 weeks.
Mostly students work 4 days of 8 hours, a total of 32 hours, a week.
You cannot work on Fridays, since you have lessons at the Academy.

What is relevant work?

For an Architecture student a job at an architecture firm or a
comparable professional environment.
For an Urbanism student a job at an urbanism firm or an urban planning
department.
For a Landscape Architecture student a job at a firm for landscape
architecture or a department with an environmental design focus.

What type of work should it be
(nature of employment)?

Preferably you will have one of the following types of employment:
Employment on the basis of a temporary or permanent contract
Freelance work for multiple employers within the student’s field of study.
On the basis of certain conditions students are allowed to combine their
Master’s with their own company or firm. On condition that the student
hands in a written request beforehand in which the tasks he/she
conducts, the amount of time spend on these tasks and the professional
qualifications that are being developed are defined and an external
assessor who supervises the student’s work is appointed. Furthermore,
the student has to motivate how and why the employment situation
meets the qualitative requirements as set by the Academy. After
approval from the Academy the student can include this professional
experience in his/her practice documents for the yearly assessment.

Does a job need to be
approved by the Academy
beforehand?

No, the job does not have to be approved by the Academy. The
requirements for the professional experience and what the student
should learn in practice are described in the External Curriculum (see
study guide). It is the responsibility of the student to obtain the required

professional experience. The Academy assesses at the end of the
academic year whether the student obtained sufficient professional
experience.
If you have doubts about whether your job meets the requirements, you
can ask for advice from the coordinator of professional experience Nico
van Bockhooven.
You can ask questions by email (nico.vanbockhooven@ahk.nl). Or
make an appointment via the study secretariat.

What is the role of the
Academy in finding work?

In principle students are responsible themselves to find a job.
If desired, we can help with the motivation letter or the composition of a
portfolio.
Furthermore, employers regularly send us vacancies on the basis of
which we advise students to apply for these jobs.

How can I find a job?

There are several websites on which vacancies are posted for
architects, landscape architects and urbanists:
www.archined.nl
www.architectenweb.nl
Furthermore, the Academy has its own website on which vacancies for
students are posted:
www.avbwerkt.nl
On this website you can also create a profile (cv and small portfolio)
Employers can take a look at these profiles when looking for new
employees.
To access this website you need to register. This is possible when you
have a student number.
The Academy also has a list of employers and firms where our students
work or have worked. You can take a look at the websites of these firms
to check whether they have vacancies or are open to direct letters of
application.

How much should I get paid?

In principle the Academy does not interfere with the employment
contract between student/employee and employer, so neither with the
amount you should earn.
For your study at the Academy it is important that you obtain the right
knowledge, the amount you earn does not matter.
Employers of architecture firms need to comply with the collective
labour agreement.
You can find the agreement here: http://www.sfaarchitecten.nl/cao/cao/cao-2015-2017-english.html
You can also find the salary scales of the agreement on this website.

Do I already need to have a
job at the start of my studies at
the Academy?

Preferably you already have a job when starting your studies at the
Academy.
The combination between study and work and the interaction between
both brings about an inspiring and stimulating form of education. This is
considered the core quality of the study programmes by the Academy.
Sometimes it is difficult to find a job before starting your studies. For

example, because you are an international student living abroad which
makes it hard to have job interviews.
If you find a job later and you work 32 hours a week, it is not a problem.
In that case you can still obtain the required 840 hours of professional
experience.

I am a national from a country
outside of the EEA (European
Economic Area), what should I
take into consideration?

The Academy can only admit a limited number of students from outside
of the European Economic Area.
These students can work without a work permit, however there are
several conditions to comply with:
-

Students are employed with the objective to acquire the professional
experience necessary during the Master’s programme according to
the concurrent model of the Academy of Architecture;

-

Employment takes place on the basis of a employment contract
which includes the amount of hours per week, the length of the
contract and the salary;

-

Also a three-party agreement is signed between the Academy, the
employer and the student according to the model of the Ministery of
Social Affairs and Employment referring to the employment contract;

-

Both the three-party agreement and the employment contract are in
the possession of the employer as well as the educational institution;

-

The labour contract is registered with the UWV (Employee Insurance
Agency) in advance via the notification form of the Ministry of Social
Affairs and Employment;

-

The student is paid in compliance with the collective labour
agreement;

-

The maximum amount of working hours a week is 20 hours.

