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Ons doel…

…is het realiseren van 
succesvolle projecten 
die de kwaliteit 
verbeteren van de 
informatievoorziening 
in organisaties en zo 
zorgen voor 
goedwerkende, 
effectieve, 
betrouwbare, 
duurzame en veilige 
informatievoorziening.

De stichting PMDD&A

De stichting Post Master Digital Design 

& Architecture realiseert dit doel door 

te werken aan de professionalisering 

van de Architect in de Digitale Wereld. 

Wij werken aan een Post-Master 

opleiding die kan starten in 2022. Wij 

werken tevens aan de realisatie van 

een universitaire leerstoel passend bij 

deze opleiding. 

De stichting komt voort uit het 

maatschappelijk  initiatief ‘de 

Onafhankelijke Architect’. We werken 

al geruime tijd zeer nauw samen met 

het NAF, de Universiteit Twente (UT) 

en enthousiastelingen die het initiatief 

een warm hart toedragen. Denk hierbij

aan mensen uit overheid en 

bedrijfsleven, collega architecten en 

hoogleraren. 

Het bestuur van de stichting bestaat 

uit de volgende vrijwilligers:

Jan Moelker, ex-medewerker minBZK

Roland Drijver, architect en adviseur

Rutger Gooszen, architect bij VKA

Wilbert Enserink, manager Strategie  & 

Architectuur VKA

https://www.onafhankelijkearchitect.nl/


Onze aanpak

Samen met de Universiteit Twente 
hebben we een projectgroep 
opgericht. Twee decanen van de 
UT nemen deel in de stuurgroep, 
naast afgevaardigde vanuit de 
overheid, het bedrijfsleven en de 
stichting PMDD&A.

Zij geven richting aan het project 
door twee kwartiermakers bij te 
staan met raad en daad.  Deze 
kwartiermakers zijn een 
hoogleraar vanuit UT die 
verantwoordelijk is voor de 
binding naar de UT en iemand die 
vanuit de stichting als vrijwilliger 
opereert richting het veld. 

Waarom deze opleiding?

De digitalisering voltrekt zich in een 

snel tempo en dringt sneller en dieper 

door in de maatschappij. De 

informatierevolutie heeft impact op 

sociaal, organisatorisch en technisch 

gebied. Bij het gebruik van ICT gaat ook 

het nodige mis. Dat heeft geleid tot de 

kernvraag: hoe kan - vanaf het 

allereerste begin - de inhoudelijke 

aanpak van digitalisering in de 

samenleving beter worden ingevuld.

Eén van de antwoorden is dat kwaliteit 

van binnenuit dient te verbeteren: het 

professionaliseren van het vakgebied 

en de professionals die werkzaam zijn 

in architectuur passend bij de eisen die 

het huidige tijdperk vraagt.

Nederland kent een aanbod voor jonge 

studenten die een MSc opleiding willen 

volgen op het snijvlak business en 

architectuur. Een opleiding, gericht op 

het vakgebied van architectuur 

ontbreekt echter. De te starten opleiding 

heeft de volgende kenmerken:

• Gericht op 30-40 jarige professionals

• Gedoceerd vanuit verschillende top 
universiteiten in Nederland

• Gericht op een onafhankelijke blik op 
de ontwikkeling van de digitale 
wereld, met al haar tentakels in de 
maatschappij

• Competenties voor o.a. strategie, 
organisatie, architectuur, technologie, 
uitvoering en verandering 

• Geaccrediteerd



Ons pad
Onze belangrijkste doelen in 2022 en 
2023 zijn respectievelijk de start van de 
opleiding en de leerstoel. Ambitieus, 
maar we gaan er voor!

2018: start initiatief Onafhankelijke Architect

2019: bijeenkomsten groep hoogleraren

2019-2020: competentieprofiel Onafhankelijke 
Architect i.s.m. topadviseurs

2021: start stichting PMDD&A

2021: start kwartiermaken PM opleiding

2022: ‘eerste run’ Post-Master opleiding

2023: leerstoel digital design & architecture

Opleiding en Leerstoel

De opleiding resulteert in een excellent 

geschoolde ‘Onafhankelijke Architect’. 

Het gaat hierbij niet enkel om de 

kennis en ervaring van digitalisering en 

informatica, maar de architect dient 

ook op de hoogte te zijn van de diverse 

aspecten die bij een digitale 

transformatie aan de orde komen. 

Denk hierbij onder meer aan de 

verwevenheid met de doelstellingen 

van de organisatie, de bedrijfsvoering, 

alsmede de generieke processen voor 

financiën, recht, ethiek, facilitair naast 

de specifieke primaire processen in het 

domein waarin de architect werkzaam 

is. Daarbij komt de vaardigheid om 

samen met de organisatie, de 

vakkennis en de taken in het 

architectuurproces inhoud te geven.

De nieuwe Post-Masteropleiding moet 
het hoogste niveau van ontwikkeling 
zijn, dat op dit moment in de 
wetenschappelijke wereld wordt 
nagestreefd wat betreft het niveau en 
de  kwaliteit, de theorie en 
(praktijk)onderzoeken, maar ook wat 
betreft de structuur van de opleiding 
zelf en de lesmethode.

De in te richten Leerstoel versterkt de 
ontwikkeling van de Post-
Masteropleiding en omgekeerd. 

Het doel en nut van de Leerstoel zal tot 
uitdrukking komen door een impuls te 
geven aan een leeropdracht die we 
met elkaar gaan opstellen op basis van 
een duidelijke vraag- en 
behoeftestelling vanuit organisaties en 
samenleving in een samenhangend 
perspectief. Met de Leerstoel kan 
gewerkt worden aan een 
wetenschappelijke onderbouwing hoe 
wij het doen in Nederland en hoe de 
digitale transitie verloopt.



Jouw hulp is nodig

De stichting heeft een brede 
doelstelling op het gebied van 
multidisciplinaire scholing en 
ontwikkeling van de architect in 
de digitale wereld, het 
bevorderen van Post-
Masteropleiding, het instellen van 
Leerstoel, het doen van 
wetenschappelijk onderzoek, etc.

Voor de realisatie van de Post-
Masteropleiding en de Leerstoel is 
een fonds nodig. Het beheer van 
het fonds en het in stand houden 
van de opleiding en de leerstoel is 
taak van deze stichting, in nauwe 
samenwerking met het NAF. 

Als de eerste stappen voor de Post-
Masteropleiding zijn gerealiseerd, zal 
gewerkt gaan worden aan de 
Leerstoel, inclusief de keuze van type 
Leerstoel en hoogleraar (fulltime / 
parttime). De gedachten gaan uit naar 
een extern gefinancierde Leerstoel. 

Met toekomstige financiers zal de 
omvang van de Leerstoel worden 
bepaald. 

De omvang van het fonds voor de Post-
Masteropleiding en de Leerstoel wordt 
voor het jaar 2021 geschat op € 
400.000 en voor het jaar 2022 en 
verder op € 300.000 per jaar.

Meer weten?

We kunnen ons voorstellen dat je meer 
wilt weten. We hebben hiervoor een 
sponsorplan beschikbaar waarin we in 
detail uitleggen hoe we willen omgaan 
met toegekende gelden, 
verantwoording hierover afleggen, etc. 
Je kunt deze op onze website 
downloaden.

Liever nog gaan we persoonlijk met je 
in gesprek. We organiseren in de 
komende maanden hiervoor een 
aantal bijeenkomsten, maar komen 
natuurlijk ook graag persoonlijk uitleg 
geven. Neem gerust contact met ons 
op!

Kostenpost Bedrag bedrag
2021 Uitwerking onderdelen van het PvA van de Post-

Masteropleiding 

200K euro 180K euro sponsors 

20K euro NAF

2021 Voorbereiding en uitwerking Leerstoel en  aanstelling 

hoogleraar 

200K euro 180K euro sponsors 

20K euro NAF

2022 Realisatie Post-Master, (proef) colleges + uitbouw 100K euro 90K euro sponsors

10K euro NAF

2022 Uitbouw Leerstoel 200K euro 180K euro sponsors

20K euro NAF 



Meer informatie of een afspraak 
inplannen:

penningmeester: roland.drijver@danl.nl
06-20848478

secretaris:
wilbert.enserink@danl.nl

06-20331428

www.onafhankelijkearchitect.nl
www.naf.nl
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