
 

Onderzoeksproject: Register Digitaalkundig Architect 
 
De toenemende informatisering, digitalisering en het gebruik van kunstmatige intelligentie 
heeft een groeiende impact op burgers, organisaties en de samenleving als geheel.  
Deze ontwikkeling vraagt niet alleen een professionalisering van specialisten op dit gebied, 
maar ook voorzieningen om de kwaliteit en ethiek te waarborgen.  
Een belangrijk instrument hiervoor is een goed ingericht en wettelijk erkend beroepsregister, 
als onderdeel van een nieuwe, stevige en duurzame structuur voor de toekomst.  
Een ambitieus project.  
 

Zoekvraag 
We komen graag in contact met een of twee gemotiveerde studenten of belangstellenden, 
die zich willen gaan toeleggen op de verschillende aspecten van de uitdaging van het 
opzetten van een Register Digitaalkundig Architect.   
 

Beroepsregisters 

Voor verschillende belangrijke beroepen in de samenleving zijn er registers; het 
architectenregister voor architecten (in de bouw) inclusief de stedenbouwkundige, de tuin- 
en landschapsarchitect en interieurarchitect, het BIG-register voor beroepsgroepen in de 
gezondheidszorg, het NBA-register voor de accountant en het BAR is een landelijke 
registratie voor advocaten. 
 

Onderzoeksopdracht  
- Wat zijn de maatschappelijk belangen, uitgangspunten en toelatings- en kwaliteitseisen, 

alsmede de governance voor de noodzaak van een Register Digitaalkundig Architect.  
- Hoe zou in een nieuwe, stevige en duurzame structuur een dergelijk beroepsregister 

eruit moeten gaan zien. 
- Wat zijn de beste elementen en criteria daarvoor in vergelijking met die van andere 

registers. 
- Wat zijn oplossingsrichtingen om het register op een innovatieve digitale manier vorm te 

geven.  
Hieraan kan worden toegevoegd dat het bedoeling is dat de digitaalkundig architect wordt 
bijgestaan door een team van specialisten en dat waarborgen van professionaliteit, kwaliteit 
en ethiek ook gelden voor andere specialisten van de digitale wereld dan de digitaalkundig 
architect. Voor deze groep van specialisten zou een wettelijk erkend register van gelijk 
belang kunnen zijn als dat voor de digitaalkundig architect.  
Aanvullend aan de onderzoeksopdracht zou dit punt in het onderzoek meegenomen kunnen 
worden, zodat een samenhangende opzet kan worden onderzocht. Deze aanvulling is een 
bespreekpunt met de onderzoeker(s). 
  
De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een scherpe analyse van domeinen en 
beroepen in binnen- en buitenland, literatuuronderzoek en het interviewen van allerlei 
belanghebbenden binnen overheid en bedrijfsleven.  
Aangezien de meeste documenten in de Nederlandse taal zijn en interviews meestal in het 
Nederlands zijn, is kennis van de Nederlandse taal bij de studenten vereist.  
Start van de opdracht: 2023  



 

Opdrachtgever 
Opdrachtgever is de Stichting Post Master Digital Design & Architecture die in een 
samenwerkingsverband met het Digital Architects NetWork (DANW) en de Universiteit 
Twente bezig is met een fundamentele verbetering van de Architecten in de digitale wereld.1 
 
Het onderzoek kan worden uitgevoerd vanuit Verdonck, Klooster & Associates. VKA is een 
toonaangevend onafhankelijk adviesbureau voor strategische projecten met ICT, in de 
publieke en private sector. VKA is gevestigd in Zoetermeer (https://www.vka.nl/ ).  
Studenten of belangstellenden die deelnemen aan dit project, werken in een dynamische 
omgeving in nauw contact met de vakbekwame professionals van VKA en kunnen rekenen 
op een vergoeding.  
Nadere informatie: Wilbert Enserink, Secretaris van het bestuur van de Stichting Post Master 

Digital Design & Architecture, email: wilbert.enserink@vka.nl 

 
1 Zie de website: https://www.onafhankelijkearchitect.nl/ , in het bijzonder de documenten in de downloads en 
de ontwikkelingen in het nieuws. 
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