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Wat kan [moet] je als stagiair verwachten
van je stage?
De stage is het praktische vervolg op je academische
opleiding. Het is een boeiend, twee jaar durend
leerproces waarbij je theoretische kennis aan
minimaal 120 uur per maand uitgebreid getoetst
wordt aan de praktijk van het (ver)bouwen.
Competenties en vaardigheden die je tijdens je
studies hebt verworven, worden tijdens de stage
verder op punt gezet en geconcretiseerd. Onder de
supervisie van een stagemeester maak je kennis met
de verschillende facetten van het beroep om later
je professionele verantwoordelijkheid als architect
te kunnen opnemen.
In de eerste plaats beoogt de stage de vervolmaking
van de theoretische competenties die je reeds in de
opleiding hebt verworven. Daarnaast komen vooral
de praktijkgerichte taken voor de uitoefening van
het beroep van architect aan bod. Het overzicht
van theoretische competenties en praktijkgerichte
ervaringen kan je terug vinden op de website
architect.be onder ‘Stageformulieren’.
Om zeker te zijn dat elk facet voldoende aan bod
komt binnen de stage, wordt vooraf een stageplan
opgemaakt [zie p. 15: Stageplan].

Werkplaats
Het spreekt voor zich dat je stagemeester voorziet
in een volwaardige, professioneel uitgeruste
werkplaats, met alle nodige hardware en software.
Rond bijkomende, gespecialiseerde – en dus
meestal ook duurdere – opleidingen (bijvoorbeeld
voor specifieke software) maak je best vooraf
duidelijke afspraken.
Het beheersen van meerdere tekenprogramma’s is
uiteraard een groot pluspunt. Voor de specifieke
opleidingen kan je je informeren bij de beroepsverenigingen of softwareontwikkelaars van de
tekenprogramma’s.

Deze gids vertelt je meer over de invulling
van je stage en wat er van jou als stagiair
allemaal precies wordt verwacht.
Daarnaast kom je ook meer te weten over
de werking van de provinciale raden van
de Orde van Architecten, de instanties die
er wettelijk op toezien dat elke stage vlot
en correct verloopt.
Meer informatie over de stage vind je op
onze website: www.architect.be

3

4

www.architect.be

Wat kan en mag je als stagiair verwachten van de Orde?
De Orde ziet erop toe dat je stage vlot en correct verloopt.
Tijdens de volledige duurtijd van je stage kan je bij de Orde
terecht met praktische, organisatorische en inhoudelijke
vragen. Centraal aanspreekpunt hiervoor is het team Stage
(stage@ordevanarchitecten.be).

Op het einde van je stage wordt je volledige stage
geëvalueerd. Daarbij wordt nagegaan of je de theoretische
competenties en de praktijkgerichte ervaringen effectief hebt
verworven. Op basis hiervan beslist de provinciale raad of je
stage wordt goedgekeurd of dat er een verlenging van de
stage noodzakelijk is.

De provinciale raden van de Orde houden toezicht over de
stage en controleren de stages in hun rechtsgebied.

De provinciale raad:
n
n
n

n

n

evalueert de stage;
onderzoekt stagecontracten en kijkt de inhoudelijke
invulling van het stageplan na;
controleert gemiddeld twee maal per jaar elke stage om
de evolutie van de stagiair op te kunnen volgen en waar
nodig is bij te sturen. Hierbij worden de maandelijkse
stagefiches en de semestriële stageverslagen van de
stagiairs en stagemeesters onderzocht. Van elke stagiair
wordt een stagedossier opgemaakt waarin alle voor het
beoordelen van de stage relevante documenten worden
bijgehouden. Door bezoeken aan de stageplaats, een
gesprek op de zetel van de provinciale raad of een digitale
stagecontrole kan dieper worden ingegaan op het
inhoudelijke verloop van de stage;
bemiddelt bij eventuele problemen of conflicten tussen de
stagiair en zijn stagemeester (prestaties van de stagiair,
werkomstandigheden, betwistingen omtrent erelonen, …);
ziet toe op de deontologisch correcte uitvoering van het
eventuele eigen werk van de stagiair.

5

Wat verwacht de Orde van de stagiairs en
stagemeesters?
Van stagiairs en stagemeesters wordt verwacht dat ze de
deontologie respecteren.

Door het ondertekenen van het stagecontract verbindt de
stagemeester zich ertoe:

Alle mogelijke wijzigingen die betrekking hebben op de stage
moeten door de stagemeester en de stagiair onmiddellijk
worden gemeld aan de Orde.

n

De controle van de stage door de provinciale raden gebeurt
op basis van de stagefiches die je elke maand ten laatste
één week na het verstrijken van die maand digitaal moet
doorsturen naar jouw provinciale raad.
Om de zes maanden verwacht de Orde van jou én je
stagemeester ook een semesterverslag. Als aanvulling stellen
jullie samen na elke periode van zes maanden ook een nieuw
stageplan op dat nadien aan de Orde wordt overgemaakt.

n
n

te waken over de opleiding van zijn stagiair door hem te
betrekken bij het bureauwerk, de bezoeken aan werkplaatsen en werven en bij alle administratieve stappen die
noodzakelijk zijn om de uitvoering van een dossier
mogelijk te maken, inclusief het overleg met overige
bouwpartners (opdrachtgevers, overheid, studiebureaus,
brandweer, …);
persoonlijk te waken over het goed gedrag van de stagiair
overeenkomstig de plichtenleer;
de stagecommissie en de provinciale raad van de Orde in
te lichten omtrent het beroepsgedrag van zijn stagiair en
hen elke tekortkoming aan de stageverplichtingen evenals
elke onderbreking in het volbrengen van de stage mee te
delen.

Stagecontract
De overeenkomsten tussen jezelf en je stagemeester worden
geregeld door een stagecontract, opgemaakt volgens een
model dat vastgesteld is door de Nationale Raad van de
Orde en goedgekeurd door de minister van Middenstand.
Het wordt opgemaakt in drie exemplaren en door beide
betrokken partijen ondertekend.
Een exemplaar is voor jou, een tweede voor je stagemeester.
Het derde exemplaar dien je te bezorgen aan je provinciale
raad.
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[zie artikel 15 van het stagereglement]

Bijdrage
Stagiair-architecten die zijn ingeschreven op één van de
lijsten van stagiairs van de Orde betalen een jaarlijkse bijdrage.
Meer info over de bijdragen vind je op de website onder
‘ik-ben-architect/het beroep/beroep-uitoefenen/bijdragen’.
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De stage praktisch
Het vinden van een stageplaats
Je kan beginnen solliciteren van zodra je in de mogelijkheid
bent om een stage aan te vatten, dus van zodra je in het bezit
bent van je (voorlopige) diploma. Het moment waarop je de
stage wil aanvatten, bepaal je zelf. Dit kan dus ook lang na
het behalen van het diploma. Ga je als zelfstandige aan de
slag, dan start je best je stage in functie van de kwartaalbijdrage voor de sociale zekerheid.
Bij je zoektocht naar de geschikte stageplaats en stagemeester kan je gebruik maken van archijobs.be, het job- en
stageplatform van de Orde van Architecten. Stagemeesters
bieden er hun stageplaats aan, als stagiair kan je er aangeven
dat je op zoek bent naar een stageplaats.
Een architect kan als stagemeester worden aanvaard indien
hij minstens 10 jaar op één van de tabellen van de Orde van
Architecten is ingeschreven. De Orde hanteert de aanbeveling
dat er maximum 2 stagiairs per stagemeester kunnen
worden aanvaard.

Vraag gerust hulp aan de Orde van Architecten, mocht je
moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een stageplaats.
Je kiest best voor een stageplaats die aansluit bij je
verwachtingen: gerealiseerde projecten van het kantoor,
nabijheid en grootte van het kantoor, de aangeboden
mogelijkheden, de ‘klik’ met de stagemeester en andere
medewerkers, het bediende- of zelfstandige statuut, ...
Eens de stageplaats is gekozen, moet je de aanvraag voor
het starten van de stage zo spoedig mogelijk bezorgen aan
de provinciale raad waar je stagemeester is ingeschreven.
Voorwaarden om je aanvraag gunstig te laten beoordelen
door de provinciale raad zijn onder meer een interessant
stageplan met voldoende aandacht voor praktijkervaring
(werfbezoeken), minstens voldoen aan de minimum uurvergoedingen (opgemaakt door de Orde) en de waarborg dat
er gemiddeld minstens 120 uren stage per maand kunnen
worden volbracht.
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Inschrijven op de lijst van stagiairs

n

Elke provinciale raad houdt een lijst van stagiairs bij. Om je
stage te kunnen aanvatten, moet je hierop ingeschreven zijn.
Je stage kan ten vroegste aanvatten op de datum waarop de
provinciale raad je op de lijst van stagiairs heeft ingeschreven.

Een stage kan plaatsvinden onder het statuut van
zelfstandige, bediende of ambtenaar. Het is dus zeker
geen verplichting om onder het statuut van zelfstandige
te werken, hoewel dit in de praktijk wel het meeste
voorkomt omdat de stage in theorie slechts twee jaar
duurt en de stagiair de mogelijkheid heeft om na zes
maanden van stageplaats te wisselen. Het sociale statuut
van de stagiair is uiteraard belangrijk en hangt ook af van
de persoonlijke situatie.

De aanvraag bestaat uit een reeks documenten. Je vindt
deze terug op de website onder de rubriek ‘Aanvang van de
stage’ op architect.be.
Voor de goedkeuring van je stageplaats hou je er best
rekening mee dat de provinciale raden slechts één keer per
maand samenkomen. Er gaat dus snel een maand verloren
als je stageaanvraag net na deze raadszitting wordt ingediend.
De vergaderdata kan je opvragen bij de verschillende
provinciale raden.

Belangrijk: alle documenten moeten correct ingevuld
en ondertekend, in pdf-formaat en in één enkele mail
worden verstuurd naar stage@ordevanarchitecten.be.
Als documentnaam gebruik je de naam van het
originele document + de provincie + de vermelding van
je familienaam en voornaam.
Bijvoorbeeld: Stagecontract Antwerpen Bogaerts Julie.

Ben ik als stagiair verplicht om als zelfstandige te
werken?

n

Kan ik mijn stage combineren met een andere job?
Het is mogelijk om je stage te combineren met een andere
job. Er moet wel aan de volgende voorwaarden voldaan
worden:
- de stage moet minstens 120 uren van de maand
beslaan. Opgelet: in de praktijk presteert een stagiair
gemiddeld 170 uur;
- de andere job moet verenigbaar zijn met de uitoefening
van het beroep van architect. De beoordeling hiervan
gebeurt door de provinciale raad;
- de stagemeester moet hierover vooraf worden ingelicht.
De stage over twee stageplaatsen spreiden is niet
mogelijk. Vakantiedagen en weekends behoren tot de
privésfeer en kunnen worden ingevuld naar eigen wens.
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Eigen opdrachten
Een stagemeester moet zijn stagiair de mogelijkheid geven
om voor een eigen opdracht op te treden (werfcontrole,
administratief werk, ...). Eigen opdrachten moeten gemeld
worden aan jouw provinciale raad en jouw stagemeester.
Van de stagemeester wordt verwacht dat hij antwoorden
geeft op jouw vragen hieromtrent. Let op: de kwaliteit van je
stage mag hier in geen geval onder lijden.
In de praktijk is het aanvaarden van eigen opdrachten tijdens
de stage eerder uitzonderlijk.

Stage in het buitenland en stage buiten een
architectenkantoor
n

Stage in het buitenland
Stagiair-architecten kunnen hun stage geheel of
gedeeltelijk doormaken in het buitenland. De buitenlandse
stage kan meteen aangevat worden of na een klassieke
stageperiode van minstens 6 maanden.
Voor een stage in het buitenland dien je wel een toelating
aan te vragen bij de Orde van Architecten. Om in
aanmerking te komen moet je een aantal documenten
voorleggen. Je vindt deze terug op architect.be onder
‘Buitenlandse stage en stage buiten een architectenkantoor’.
De stage in het buitenland moet plaatsvinden in een
architectenkantoor waarop dezelfde voorwaarden als in
België van toepassing zijn om als stageplaats aanvaard
te worden. Een stage in het buitenland buiten een
architectenkantoor wordt niet aanvaard.
Een stage in het buitenland vraagt vanzelfsprekend ook
een buitenlandse stagemeester. Deze persoon dient eerst
door de Orde van Architecten te worden aanvaard.
Een stage in het buitenland wordt telkens voor een
periode van 6 maanden in aanmerking genomen.
Als stagiair leg je dan een portfolio voor van de afgelopen
6 maanden. Na een positieve evaluatie door de provinciale
raad kan een volgende periode van 6 maanden worden
aangevat. Zo kan je stage ook volledig in het buitenland
worden volbracht.
De aanvraag tot verlenging dient wel te gebeuren voor het
verstrijken van de laatste maand.
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Worden stages in het buitenland ook vergoed?
In principe wel. Maar gezien de Orde geen rechtsmacht
heeft over de buitenlandse stagemeesters, kunnen er geen
minimumvergoedingen (per uur) worden afgedwongen.
Bovendien zijn er grote verschillen in de levensomstandigheden in het buitenland. Als wordt vastgesteld
dat er een lage vergoeding wordt voorgesteld, dan wordt
dit door de Orde onder de aandacht gebracht van de
stagemeester. Opgelet: vaak is men in het buitenland
in de overtuiging dat stagiair-architecten onder een
studentenstatuut dienen te vallen, wat niet overeenstemt
met de realiteit gezien enkel gediplomeerde architecten
het beroep mogen uitoefenen.

n

Stage buiten een architectenkantoor
Stage buiten een architectenkantoor is eventueel mogelijk
voor zover de activiteiten op de werkplek in direct verband
staan met de activiteiten van een architect en beperkt
worden tot 6 maanden. Ook hiervoor moet je voorafgaand
de toelating vragen aan de provinciale raad.
Op de werkplek word je begeleid door een verantwoordelijke. Naast die stagebegeleider wordt door de
Orde van Architecten ook nog een stagemeester (een op
de tabel van de Orde ingeschreven architect) aangeduid
die op zijn beurt jouw stage zal superviseren. Tijdens dit
soort stage is het uitvoeren van eigen werk niet toegestaan.
Een stage buiten een architectenkantoor kan meteen
aangevat worden of na een stageperiode van minstens
6 maanden. Deze stage volbrengen bij de aanvang van
de stage heeft wel het voordeel dat er reeds ervaring kan
worden opgedaan die tijdens de verdere stage van pas
kan komen. Bovendien is er daarna ook een groot
aaneengesloten blok klassieke stage die de overgang
naar het beroep van architect goed kan voorbereiden.
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Onderbreking stage/verandering stagemeester
n

Onderbreking
Het is aangewezen dat de stage ononderbroken wordt
uitgevoerd. Een eerste stageperiode moet zeker zes
maanden volbracht worden op dezelfde stageplaats om
als stage in aanmerking te kunnen worden genomen.
Er is de mogelijkheid om je stage tijdelijk te onderbreken
voor maximum 2 maanden, bijvoorbeeld om te zoeken
naar een nieuwe stageplaats, omwille van ziekteverlof, …
Je blijft ondertussen wel ingeschreven op de lijst van
stagiairs. Is de periode van onderbreking langer dan
2 maanden, dan word je weggelaten van de lijst van
stagiairs en kan je (tijdelijk) het beroep van architect niet
meer uitoefenen. Het is de provinciale raad die over de
onderbreking een beslissing neemt op basis van de
elementen die door jezelf en je stagemeester worden
aangereikt. De periode van onderbreking wordt niet
meegerekend in de duurtijd van je stage. De weglating
volgt een geijkte procedure en gebeurt in samenspraak
met jou. De heropname nadien op de lijst van stagiairs
kan eenvoudig gebeuren via een nieuwe stage-aanvraag.
Ben je van plan om de stage te onderbreken? Meldt dit
dan zo snel mogelijk aan je stagemeester.

n

Wijziging stageplaats/stagemeester
Als je van stagemeester wenst te veranderen, dan dien je
dit door te geven aan jouw provinciale raad. Ook bepaalt
het stagecontract dat er een opzegtermijn moet worden
gerespecteerd.
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n

Mutatie
Behoort de nieuwe stagemeester tot een andere
provinciale raad, dan moet ook de stagiair bij deze nieuwe
raad worden ingeschreven. In dat geval spreken we over
een mutatie.
Om een voorgaande stageperiode af te sluiten en de
nieuwe stageplaats goed te keuren, moet een aantal
documenten worden voorgelegd. Op architect.be vind je
terug welke dat zijn (rubriek ‘Onderbreking stage/
verandering stagemeester’).

n

Weglating
Je kan op elk moment vragen om weggelaten te worden
van de lijst van stagiairs. Let op: na een weglating ben je
niet langer aangesloten bij de Orde van Architecten en
kan je het beroep niet meer uitoefenen. Wil je na verloop
van tijd je stage hervatten, dan moet je je opnieuw laten
inschrijven. De stageperiode voorafgaand aan de
weglating kan in aanmerking genomen worden bij de
eindevaluatie van de stage. In principe moet een stage
voltooid zijn binnen een termijn van drie jaar. De periodes
van weglating van de lijst van stagiairs zijn niet inbegrepen
in deze termijn.
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Stageplan

STAGEFORMULIEREN

Samen met je stagemeester bepaal je het traject dat je
gedurende de stage zal afleggen.
In het stageplan worden de taken en projecten omschreven
waar je voor de komende periode van zes maanden aan zal
(mee)werken. Bij elke nieuwe stageperiode van zes maanden
zal je samen met de stagemeester een nieuw stageplan
en een semestrieel verslag opmaken en bezorgen aan
de provinciale raad van de Orde. Hierbij wordt rekening
gehouden met mogelijke opmerkingen die tijdens de stagecontrole van de voorafgaande periode werden gemaakt.
Zo kan je samen met je stagemeester, je stage bijsturen
zodat alle taken en facetten, die eigen zijn aan het beroep
van architect, tijdens je stage voldoende aan bod komen.

Alle formulieren die betrekking hebben op de stage
vind je terug op de webpagina ‘Stageformulieren’.

Relevante wetgeving en
aanbevelingen
Op onze website onder ‘Juridisch/wetteksten-aanbevelingen’
vind je de wetten en aanbevelingen terug die relevant zijn
voor het vervullen van je stage.
n

Uurloon stagiairs
Het is belangrijk dat de vergoeding van de stagiair wordt
vastgelegd in de stageovereenkomst. De Vlaamse Raad van
de Orde van Architecten hanteert minimum uurlonen voor
stagiair-architecten (zie ‘Uurloon stagiairs’ op architect.be).
Voor de aanvang van de stage zien de provinciale raden van
de Orde van Architecten er streng op toe dat de minimum
uurvergoedingen worden nageleefd. Het uurloon wordt
jaarlijks in maart geïndexeerd.

n
n
n

Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van
architecten
Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel
en van het beroep van architect
Stagereglement van 5 februari 1965 door de Nationale
Raad van de Orde der architecten vastgesteld
Aanbeveling aangaande de stage

De meeste stagemeesters zullen de stage waarschijnlijk
aanbieden onder het statuut van zelfstandige. Er wordt
momenteel een kleine verschuiving vastgesteld naar stageplaatsen onder bediendenstatuut.
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Contacteer ons
Team stage
Je kan contact opnemen met het team stage via e-mail: stage@ordevanarchitecten.be.

Provinciale raden en Vlaamse Raad
Raad Antwerpen
Rucaplein 104, 2610 Wilrijk
03 239 78 58
raad.antwerpen@ordevanarchitecten.be

Raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad
Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis - Havenlaan 86c bus 101,
1000 Brussel
02 204 01 20
raad.brabant@ordevanarchitecten.be

Raad Limburg
Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt
011 28 30 77
raad.limburg@ordevanarchitecten.be
Raad Oost-Vlaanderen
Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde
09 241 80 70
raad.oost-vlaanderen@ordevanarchitecten.be

Raad West-Vlaanderen
Oude Zak 35/1, 8000 Brugge
050 33 47 66
raad.west-vlaanderen@ordevanarchitecten.be
Vlaamse Raad
Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel
02 643 62 00
vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be

Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel
Tel. 02 643 62 00 n Fax 02 643 62 19
vlaams.raad@ordevanarchitecten.be n www.architect.be
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