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Beste lezer
Voor je ligt de derde nieuwsbrief van ons initiatief om te komen tot een onafhankelijke architect, een
nieuw besturingsmodel en meer onderdelen van vernieuwing en verbetering.
Sinds de tweede nieuwsbrief zijn we gestaag doorgegaan met de activiteiten, waarbij de focus was
gericht op het opleidingstraject.
We willen je graag informeren wat we daarmee hebben bereikt.
1. Resultaat van verkenning naar een opleiding
De kerngroep van hoogleraren waarover wij spraken in de vorige nieuwsbrief, heeft zich omgevormd
tot een stuurgroep. Deze stuurgroep is aan de slag gegaan om na te denken over de vormgeving en
realisatie van de beoogde opleiding.
Om het juiste niveau van opleiding te bereiken, heeft de stuurgroep de conclusie getrokken om te
gaan werken aan het opzetten van een Post-Masteropleiding voor professionals die zich verder
willen bekwamen op het gebied van digitalisering. Het gaat om een multidisciplinaire opleiding van
meerdere faculteiten op het snijvlak van business, management en ICT.
Er wordt naar gestreefd om landelijk aanwezige expertise in een samenwerkingsverband van
universiteiten bijeen te brengen met als doel om een in hoge mate onderscheidende PostMasteropleiding neer te zetten.
De opleiding is gericht op de doelgroep van onafhankelijke architecten, allerlei typen ICT-architecten,
opdrachtgevers, programmamanagers, projectleiders en andere gekwalificeerde professionals, zoals
bijvoorbeeld CIO’s.
2.

Competentieprofiel ‘Onafhankelijke Architect’

Ter voorbereiding van de vorming van een universitaire Post-Masteropleiding hebben we met een
aantal topadviseurs van diverse adviesbureaus (zie voor de deelnemers, de bijlage) een reviewgroep
gevormd en zijn een traject ingegaan om te komen tot een competentieprofiel. In een aantal
intensieve sessies hebben we met elkaar stap voor stap een competentieprofiel uitgewerkt. Het
resultaat staat op de website. 1
3. Samenwerking met het NAF (Nederlands Architectuur Forum)
Binnen het bestuur van het NAF was het idee ontstaan om te komen tot een Leerstoel Digitale
Architectuur. De Leerstoel kan door allerlei onderzoeken een krachtige impuls geven aan
https://www.onafhankelijkearchitect.nl/wp-content/uploads/2019/12/Competentieprofiel-versie1.0.pdf
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vraagstukken die bij digitalisering spelen. Het interessante is dat de Leerstoel de ontwikkeling van de
Post-Masteropleiding kan versterken en omgekeerd.
In verband hiermee is Roland Drijver (secretaris bestuur NAF en deelnemer Reviewgroep)
toegetreden tot de werkgroep van het programmateam ‘Onafhankelijke Architect’.
Inmiddels neemt de voorzitter van het NAF, dr. Peter Beijer, deel aan het overleg en is een nauw
samenwerkingsverband met het NAF ontstaan.
4. Aanpak om te komen tot Post-Masteropleiding en Leerstoel
De Universiteit Twente heeft de taak op zich genomen om de realisatie van een PostMasteropleiding te gaan trekken. Twee decanen van verschillende faculteiten van de UT zijn
opdrachtgever. De hoogleraar Bart Nieuwenhuis, van de vakgroep Business Information Technology,
neemt de leidende rol. Er is een kwartiermaker aangetrokken, de heer Art Lighart. Hij gaat met de
hoogleraar Bart Nieuwenhuis aan de slag en zal in gezamenlijk overleg een plan van aanpak
opstellen. Vervolgens zullen de verschillende onderdelen verder uitgewerkt worden.
De Universiteit Twente staat positief tegenover het idee van een Leerstoel. Hieraan gaat ook gewerkt
worden, waarbij het in ieder geval nodig is dat er vanuit de markt voldoende financiële middelen ter
beschikking worden gesteld.
5. Betrokkenheid en sponsering Post-Masteropleiding en Leerstoel Digitale Architectuur
Het streven is om een topstructuur neer te zetten voor kennisontwikkeling die een drijvende kracht
kan vervullen bij de digitalisering. Betrokkenheid van bedrijfsleven en overheid is onderdeel van de
structuur om een goede en juiste afstemming op de behoefte te verkrijgen.
Om de Post-Masteropleiding en de Leerstoel mogelijk te maken is een fonds met sponsorgelden
nodig. Voor het besturen, beheren van sponsorgelden en de instandhouding van de opleiding en de
leerstoel wordt een stichting opgezet. Door sponsering kan een concrete bijdrage worden geleverd
aan de ontwikkeling en kan een sponsor profiteren van de voordelen daarvan.
Samen met het NAF wordt een virtuele bijeenkomst georganiseerd om over de betrokkenheid en
sponsering te spreken. Zodra de datum bekend is, zullen wij u daarover informeren.
Mocht je of iemand uit je omgeving belangstelling hebben voor de bijeenkomst, laat ons dat weten.
Dan kunnen wij de uitnodiging regelen.
Tot zover de belangrijkste ontwikkelingen. Mocht je meer informatie van ons willen, stuur ons een
email of bel ons op 06-20331428.
Met hartelijke groeten van het programmateam,
Wilbert Enserink
Rutger Gooszen
Jan Moelker
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BIJLAGE
Reviewgroep Competentieprofiel
De volgende personen maakten deel uit van de reviewgroep die een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan de totstandkoming van het competentieprofiel (alfabetisch):
• Guido Bayens (Novius)
• Saco Bekius (M&I/Partners)
• Roland Drijver (Rijkswaterstaat/NAF)
• Bart den Dulk (ArchiXL)
• Bas Kruiswijk (Twijnstra Gudde)
• Paulus Meijs
• Martijn ten Napel (Free Frogs)
• Steven van ’t Veld
• Herm Wijgergangs (Ordina)
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