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ARIE  VAN  KUIJK           CURRICULUM  VITAE  

architect  &  docent bouwkunde    

 
Adres:     Rietgorshof 14,  5672ET, Nuenen 
Telefoonnummer:    06-47460096 / 040-2840103 
E-mail adres:    avankuijk@gmail.com 
LinkedIn profiel   http://nl.linkedin.com/in/arievankuijk 
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“vakmanschap & meesterschap” 

Van kinds af aan ben ik gefascineerd door bouwkunde en architectuur en  ben ik via de HTS 
bouwkunde en de Academie van Bouwkunst praktiserend architect geworden. Ik ben enthousiast 
over het vak en breng dit graag over op anderen.  
Dat was een belangrijke redenen voor mij om de studie tot docent bouwkunde  op de Fontys Pe-
dagogische Technische Hogeschool te volgen.  In juni 2013 is mijn afstudeerscriptie bekroond 
met een cijfer 9. 

PROFIEL 

2011– 2012 Van der Schoot architecten BV  Schijndel 
functie: senior architect 
Het bureau bestaat uit  een enthousiast team van  zo’n 7 bouwkundigen en jonge architecten. Ik 
ben aangesteld om als senior het bedrijf meer diepgang te bieden en mijn collega’s te coachen.  
Mijn taken zijn  zeer gevarieerd, zoals: ontwerpen, bestekken schrijven, aanbesteden en bouw-
begeleiding. Waar ik trots op ben, is de realisatie van concrete referentiebestekken voor de tand-
artsen– en huisartsenpraktijken met elk hun zeer specifieke eisen aan installaties en hygiëne.  
> meer info : http://wp.me/p1kVPR-eR 

Vereniging van Bouwkunst Tilburg (VBT) 
functie: bestuurslid 
De VBT is een actieve alumnivereniging van de Fontys Academie van Architectuur en Steden-
bouw in Tilburg. Voor leden, studenten, docenten en belangstellenden, organiseer ik workshops, 
lezingen en vakexcursies in binnen- en buitenland.                      
> meer info: http://wp.me/p1kVPR-6J 

Aartsen & Partners architecten BV Eindhoven 
functies: architect & projectleider 
Ik word door chef de bureau Hans Verhagen aangenomen om de bureau– en projectorganisaties 
een helder structuur te geven, de jonge collega’s te coachen en zelf de grote projecten te leiden. 
Enkele  projecten, waar ik trots op ben, zijn: 104 appartementen met commerciële ruimten a/d Dr. 
Cuijperslaan-Woenselsestraat, showroom met autowerkplaats a/d Boschdijk, Woningbouwplan 
op het terrein Blauwververij, Dierenartspraktijk Mill, huisartsenpost Mill en restaurant Philips Fruit-
tuin.                                                                                     
 > meer info : http://wp.me/p1kVPR-5N 

2007-2010 Architectuur en Stedebouw Kielen Hölzel Graat BV Eindhoven 
functies: architect, projectleider & opzichter  
Wat een mooi bureau! De opdrachten zijn divers en er is een heldere bureauorganisatie met een 
algemeen streven naar perfectie. De visie van het bureau is dat de projectarchitect met alle facet-
ten van het project kennis maakt. Hierdoor doe ik naast de gebruikelijke taken ook stabu-
bestekschrijven, begroten, aanbestedingen leiden en meer- en minderwerkcontroles.  Ook ben ik 
voor externen werkzaam als opzichter en kwaliteitscontroleur. Projecten die ik uitvoer zijn o.a. 
renovaties, nieuwbouw, verzorgingstehuizen GGZ Oost Brabant, bedrijven- en kantoorgebou-
wen, woningbouw IJsseltuinen Doetinchem en particuliere bouw.        
> meer info: http://wp.me/p1kVPR-21 

2000-2007 

2012– 2013 Summa College Bouw & Infra Veldhoven 
functie: docent i.o. bouwkunde en architectuurgeschiedenis. 
Als werkplekervaring voor de PTH geef ik met veel plezier les in bouwkunde en architectuur aan 
diverse klassen van BOL4.   
> meer info : http://wp.me/p1kVPR-gr   

2000– nu 

WERKERVARING 
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OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN   

OVERIGE VAARDIGHEDEN 

NEVENACTIVITEITEN & INTERESSES 

2012-nu  Fontys Pedagogische Technische Hogeschool  
  eenjarige avondopleiding voor 2de graads docent bouwkunde. In juni 2013 ben ik afgestudeerd. 

  > meer info: http://wp.me/p1kVPR-gr 

1995  Academie van Bouwkunst Tilburg / architectuur      

1986  HTS Bouwkunde Tilburg / bouwtechniek  

1981  HAVO  Van Maerlantlyceum Eindhoven 

1979  MAVO St. Ignatius Eindhoven 

2007  Nemetschek cursus Allplan 

1993  Fontys opleiding AutoCAD  

  Software:   
  AutoCad, Allplan, Word, MsExel, Duncan Stabu bestek, Photoshop, Sketchup, Publisher  

Rijbewijs B 
Talen      schrijven  spreken  lezen 
Nederlands    goed   goed   goed 
Engels     goed   goed   goed 
Duits      redelijk  redelijk  redelijk 
Bahasa Indonesia  redelijk  redelijk  redelijk 

  Bas-trombonist bij brassband De Vooruitgang Nuenen 
  Lekker muzikaal uitleven in de prachtige  wereld van brassbandmuziek. 

> meer info:  http://www.youtube.com/watch?v=FLnb4KCJlNM 
organisator van muzikale/culturele evenementen in Nuenen 
Diverse evenementen in theaterzaal Het Klooster met de brassband i.s.m. toneelvereniging, 
koren, dansschool, binnen- en buitenlandse solisten, Gerard van Maasakkers, redacteur jubile-
umboek “125 jaar vooruitgang geboekt”  website, etc.  

Interesses: architectuur, kunst, brass & jazzmuziek, geschiedenis, geologie, reizen etc. 

De Bever architecten BV, Eindhoven 
functie: bouwkundig tekenaar 
Een degelijk bureau dat al ruim 90 jaar ervaring en vakkennis in huis heeft. Een prachtige plek 
om als kersverse afgestudeerde HTS-er te beginnen!  Bijna 2 jaar werk ik aan een groot kloos-
tercomplex en bijbehorende gebouwen aan de Choorstraat in hartje ’s-Hertogenbosch. 

 Ingenieursbureau Archicom BV, Waalre / Eindhoven 
functies: bouwkundig tekenaar, chef de bureau, projectleider & ontwerper 
Begonnen met mij als eerste werknemer in een verbouwde garage in Waalre, groeit dit bureau 
in mijn periode uit tot een bureau van 25 man, inmiddels gehuisvest op bedrijventerrein Ekkers-
rijt. Naast mijn gedegen kennis van bouwtechniek en industrieel bouwen is het opzetten van 
een weldoordachte ontwerp- en bureaustructuur is een van mijn bijdragen, die deze snelle 
groei mogelijk maakt.  Het bedrijf realiseert vele internationale warehouses en distributiecentra.   

 Diederen & Schutgens architecten, Eindhoven 
functies: architect, projectleider & chef de bureau 
Als chef de bureau van dit klein maar enthousiast bureau draag ik bij aan het ontwerp, uitwer-
ken en coach ik de jonge tekenaars en ontwerpers. Er komen mooie projecten tot stand  zoals: 
Projecten: woningen Don Boscoplein, kunstenaarsatelier, universiteitsgebouwen in Wagenin-
gen. > meer info: http://wp.me/p1kVPR-1a 

Odeon architecten BV Eindhoven 
functies: architect, projectleider & opzichter 
Samen met collega-architect Sander Kreijns werk ik aan het ontwerp voor de nieuwbouw van het 
Odeonkantoor a/d Essenstraat in Eindhoven.  Daarna doe ik de volledige bouwdirectie. 
> meer info: http://wp.me/p1kVPR-1E    

1998-2000 

1997-1998 

1996 

1989-1995  

Wereldreis na afstuderen aan de Academie van Bouwkunst 
Na het succesvolle afstuderen aan de Academie van  Bouwkunst trek ik een heel jaar lang met 
de rugzak de wereld door: Mexico, Guatemala, Belize, Hong Kong, Macao, Nieuw Zeeland, 
Australië, Indonesië, Maleisië, Thailand en Griekenland. Allemaal nèt voor de doorbraak van 
mobiele telefoons en internet, en dus op het laatste moment dat zwerven nog echt zwerven is.  

1986-1988  


