
Prijswinnaars
De afgelopen jaren vielen vele studenten 
van de Academie van Bouwkunst 
Amsterdam in de prijzen, onder andere 
bij de prestigieuze Archiprix. In 2019 
won alumna Lesia Topolnyk zowel de 
nationale als de internationale Archiprix 
en daarnaast de Tamayouz International 
Graduation Projects Award. De oud-
studenten Donna van Milligen Bielke 
en Arna Mačkić wonnen in 2019 en 2017 
de Jonge Maaskantprijs. De Academie 
van Bouwkunst stimuleert je om jouw 
ontwerpen nationaal en internationaal op 
de kaart te zetten. 

Academie van Bouwkunst
Amsterdam

Architectuur
Stedenbouw
Landschapsarchitectuur

Master of Science
De Academie van Bouwkunst Amsterdam 
biedt drie masteropleidingen: Architectuur, 
Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. 
Het zijn zelfstandige opleidingen die zowel 
disciplinair als interdisciplinair worden 
aangeboden. Na je afstuderen krijg je de 
titel Master of Science. Doordat je tijdens 
je studie ook beroepservaring opdoet, heb 
je na je afstuderen tevens rechtstreeks 
toegang tot het Architectenregister.

Open dagen
Vrijdag     7 februari 2020     (14u-17u)
Maandag     9 maart 2020     (19u-22u)

Kennismakingsworkshops Architectuur
Donderdag     19 maart 2020     (09u-18u)
 
Kennismakingsworkshops Stedenbouw 
& Landschapsarchitectuur
Donderdag     13 februari 2020     (09u-18u)
Donderdag     2 april 2020     (09u-18u)

Onderzoek 
Na voltooiing van je studie aan de 
Academie van Bouwkunst ontvang 
je de titel Master of Science. De 
opleiding biedt dan ook veel ruimte aan 
onderzoeksvaardigheden. Het onderwijs 
wordt voortdurend gevoed vanuit actueel 
en praktijkgericht onderzoek. Op de 
Academie van Bouwkunst Amsterdam 
heeft iedere masteropleiding een lectoraat 
waarbinnen onderzoek wordt verricht.

Artist in Residence
In samenwerking met de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten wordt ieder 
jaar een artist-in-residence uitgenodigd 
die het onderwijs verrijkt. In de afgelopen 
jaren zijn verrassende en spraakmakende 
projecten en lezingenreeksen gerealiseerd 
door onder anderen fotograaf Jeroen 
Musch, kunstenaar Sarah van Sonsbeeck, 
architect Alexander Brodsky en 
het kunstenaars collectief Building 
Conversation.

‘We bieden een plek waar studenten 
met verschillende nationaliteiten 

en culturele achtergronden kunnen 
leren van docenten en van elkaar.’ 

Madeleine Maaskant – directeur

‘Op de Academie krijg je tools en 
inspiratie aangereikt. Het is aan de 

studenten om met plezier nieuwe en 
verrassende voorstellen te ontwerpen 
voor een duurzame, natuurinclusieve 

en aantrekkelijke toekomst.’
Hanneke Kijne – hoofd master Landschapsarchitectuur

Weekindeling masteropleidingen

12
contacturen

8 uur 
zelfstudie

min. 20 uur
werken in de beroepspraktijk

  duur EC taal* kosten** diploma start

Master Architectuur 4 jaar 240 EN/NL € 2.125 / 
€ 8.465 MSc eind aug

Master Stedenbouw 4 jaar 240 EN/NL € 2.125 / 
€ 8.465 MSc eind aug

Master 
Landschapsarchitectuur 4 jaar 240 EN/NL € 2.125 / 

€ 8.465 MSc eind aug

             
Pre-master Architectuur 
& Techniek 6 mnd 15 EN/NL € 950 certificaat eind aug 

en feb
Pre-master Stedenbouw 
& Landschapsarchitectuur 6 mnd 15 EN/NL € 950 certificaat eind aug 

en feb
             

Minor Architectuur 6 mnd 30 NL Kies op Maat certificaat eind aug

Minor Stedenbouw & 
Landschapsarchitectuur 6 mnd 30 NL Kies op Maat certificaat eind aug

*   De Academie is tweetalig, de voertaal van de masteropleidingen is Engels. 
**  Collegegeld 2020-2021: studenten uit EER, Zwitserland en Suriname € 2.125 per jaar,  

niet-EER studenten € 8.465 per jaar, gaststudenten € 4.233 per semester.

Onze opleidingen

Een masteropleiding aan de Academie 
van Bouwkunst Amsterdam bereidt je 
voor op een beroepspraktijk als architect, 
stedenbouwkundige of landschapsarchitect. 
Het concurrent onderwijsmodel, een 
combinatie van studie en werk, biedt alle 
handvatten om je te ontwikkelen tot een 
autonoom ontwerper. De locatie in het hart 
van Amsterdam, de kleinschaligheid en 
het internationale karakter zorgen dat de 
opleiding door studenten en afgestudeerden 
hoog wordt gewaardeerd.

Academie van Bouwkunst 
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam  
E avb-studiesecretariaat@ahk.nl 
T +31 (0) 20 531 8218  

www.academievanbouwkunst.nl 

65%
nationaal

35%
internationaal

Herkomst studenten

Pre-masters
Heb jij interesse, maar nog niet 
de juiste technische kennis en/of 
vaardigheden? Je kunt bijvoorbeeld je 
bachelor architectonische vormgeving 
of interieurarchitectuur van een 
kunstacademie aanvullen met een 
pre-master Architectuur & Techniek 
aan de Academie van Bouwkunst 
Amsterdam. Ook voor Stedenbouwkunde 
en Landschapsarchitectuur zijn er pre-
masters. In zes maanden brengen we je 
kennis op peil, zodat je in aanmerking 
komt voor de selectieprocedure van onze 
masteropleidingen.

Minoren
Wil je kennis maken met onze Academie 
tijdens je bachelor? Dan kun je je 
opgeven voor een minor. Deze biedt een 
praktisch en inspirerend programma. Kijk 
op onze website voor meer informatie 
over de minor Architectuur en de minor 
Stedenbouw en Landschapsarchitectuur.

Aanmelding en 
toelating tot de 
master
Om je aan te kunnen melden bij de 
Academie van Bouwkunst Amsterdam, 
heb je een diploma van een bachelor- of 
masteropleiding nodig, die aansluit bij de 
te volgen opleiding. Kijk voor een overzicht 
van alle relevante vooropleidingen 
op onze website. De Academie 
selecteert studenten op basis van een 
aanmeldingsformulier, een portfolio, de 
motivatie en een vakkenoverzicht van 
de afstudeerrichting. Een gesprek op de 
Academie (of via skype wanneer je niet in 
Nederland woont), kan onderdeel zijn van 
de selectieprocedure. Op onze website 
staan de stappen beschreven die je moet 
doorlopen om je aan te melden.

Verdeling studenten en gastdocenten

300
studenten

300
gastdocenten

Voor meer informatie, vragen en 
aanmeldingen, kun je contact  
met ons opnemen:

Kom naar onze open dagen en/of 
kennismakingsworkshops en maak 
kennis met het onderwijs aan Academie 
van Bouwkunst in Amsterdam:
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‘Deze studie richt zich op de basis en kern 
van het vak van architect: het ontwerpen. Het 
niveau van de projecten is verbazingwekkend 
hoog – ieder jaar bezorgen de studenten me 

weer kippenvel met hun afstudeerwerk.’
Jan-Richard Kikkert, hoofd master Architectuur

‘Op dit moment zien wij een enorme 
verschuiving in de rol en taken van een 

stedenbouwkundige. Wij werken integraler, 
globaler en samen met meerdere spelers. Op 

de Academie leer je niet alleen hoe je deze 
uitdagingen kan aangaan, maar je krijgt ook de 

kans deze kennis in de praktijk te gebruiken.’
Markus Appenzeller, hoofd master Stedenbouw

https://www.bouwkunst.ahk.nl/actueel/open-dagen/kennismakingsworkshop-architectuur/
https://www.bouwkunst.ahk.nl/actueel/open-dagen/kennismakingsworkshop-stedenbouw-en-landschapsarchitectuur/
https://www.bouwkunst.ahk.nl/actueel/open-dagen/kennismakingsworkshop-stedenbouw-en-landschapsarchitectuur/
http://www.academievanbouwkunst.nl/
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Inspirerende 
omgeving in het hart 
van Amsterdam

In een zeventiende-eeuws rijksmonument 
aan het Waterlooplein, verbouwd door 
Claus en Kaan Architecten, krijg je 
het ontwerpvak bijgebracht. Door de 
centrale ligging en de programmering 
van lezingen, exposities, workshops en 
manifestaties, bekleedt de Academie 
een voorname plaats in het bruisende 
culturele leven en in het vakdebat van 
Amsterdam en daarbuiten. 

Internationale 
omgeving
De Academie van Bouwkunst Amsterdam 
biedt studenten van over de hele wereld 
een Nederlands studieprogramma met een 
werelds perspectief. Het binnenschools 
curriculum is Engelstalig. Je komt terecht 
in een divers samengestelde, internationale 
gemeenschap (65% van de studenten komt 
uit Nederland en 35% uit het buitenland). We 
vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis 
voelt. Met grote regelmaat zijn er excursies, 
projecten en workshops in het buitenland 
en uitwisselingen met internationale 
opleidingen. Hierdoor word je onderdeel van 
een groot internationaal netwerk.

 Interdisciplinair 
onderwijs 
De Academie van Bouwkunst Amsterdam 
is de enige academie die de master-
opleidingen Architectuur, Stedenbouw en 
Landschapsarchitectuur interdisciplinair 
aanbiedt. Je krijgt les met studenten van de 
verschillende disciplines. Deze combinatie 
plaatst de Academie in binnen- en 
buitenland in een bijzondere positie.

Samenwerking 
tussen 
kunstopleidingen
De Academie is onderdeel van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten. Tijdens de opleiding kom 
je in contact met uiteenlopende 
kunstvormen. Studenten van de 
verschillende disciplines worden bij 
elkaar gebracht om samen te werken en 
van elkaar te leren.

Combinatie van  
studie en werk 
Het concurrent onderwijs – het combineren 
van parttime werken en studeren – zorgt 
ervoor dat je al tijdens je studie actief 
deel uitmaakt van een breed netwerk van 
vakgenoten. Je werkt drie tot vier dagen in 
de praktijk en volgt op vrijdag en gemiddeld 
twee avonden per week onderwijs op de 
Academie. Werk en studie vullen elkaar aan 
tot een voltijds masteropleiding. De meeste 
studenten hebben al een baan op het 
moment dat ze beginnen aan de Academie. 
Is dat niet het geval, dan helpen we je daarbij. 
Veel afstudeerders blijven na het behalen van 
hun diploma bij de Academie betrokken: als 
werkgever, gastdocent of mentor voor een 
nieuwe generatie studenten.

Drie lectoraten 
bieden praktijkgericht 
onderzoek 
Maatschappelijke, praktische en technische 
ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op 
en stellen steeds nieuwe eisen aan ontwerpers. 
De lectoraten verrichten onderzoek naar 
praktijkgerichte onderwerpen, die ook aan 
de orde komen in het onderwijs. De lectoren 
organiseren binnen hun onderzoeksgebied 
masterclasses, projecten, excursies, 
tentoonstellingen en lezingen.

 Gastdocenten  
uit de praktijk  
Gastdocenten zijn afkomstig uit de 
praktijk. Soms zijn docenten ook 
werkgevers van studenten. Praktijk, 
onderwijs en onderzoek zijn hierdoor 
nauw met elkaar verbonden en 
versterken elkaar. 

De nieuwste 
technieken en de 
MakerSpace
De werkruimtes op de Academie van 
Bouwkunst Amsterdam en de MakerSpace 
op het nabijgelegen Marineterrein bieden 
verschillende technieken ter ondersteuning 
van je projecten. Onder begeleiding leer je 
werken met onder andere 3D-printers, laser 
cutters, CNC frezen en virtual reality.

Jouw ontwikkeling 
staat centraal
Aan de Academie van Bouwkunst 
Amsterdam studeren gemiddeld 300 
studenten. Onderwijs wordt gegeven in 
kleine groepen (8-12 studenten) waardoor er 
maximale interactie is tussen jou, je docent 
en je medestudenten. Jouw ontwikkeling 
staat centraal. Na je afstuderen heb je een 
eigen, herkenbaar handschrift.

Direct toegang tot het 
Architectenregister 

Doordat je tijdens je studie al werkt, heb je 
na het behalen van de titel Master of Science 
rechtstreeks toegang tot het Nederlandse 
Architectenregister, als architect, 
stedenbouwkundige of landschapsarchitect. 
De beroepskwalificaties van architecten 
worden in andere lidstaten van de EER 
automatisch erkend. 
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