Nota van Inlichtingen #3
Gepubliceerd 6 december 2018.
Deze nota van inlichtingen bevat vragen die zijn binnengekomen na de sluitingsdatum van de
vragenronde (26/11/2018). Gezien de relevantie van de vragen voor potentiele deelnemers heeft de
uitschrijver besloten deze extra nota van inlichtingen te publiceren.
Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement Circulaire
Werklocaties 2050.
1 Vraag
Ik werd vandaag op de hoogte gesteld van de challange circulaire werklocaties, helaas te laat
om nog vragen te stellen. Ik zou graag mee willen doen echter is het voor mij niet duidelijk of ik
als niet-architect mijzelf mag inschrijven. In de nota staat alleen vermeld dat iemand zich mag
inschrijven die niet bij een architecten bureau werkt, maar niet dat hij ook geen architect hoeft
te zijn.
Antwoord
In artikel 3, lid 3.1 van het reglement is bepaald dat de challenge open staat voor professionals
vanuit de relevante kennisvelden, waarbij naast ruimtelijk ontwerp valt te denken aan
circulaire economie, civiele techniek, mobiliteit, digitalisering, het toekomstige werken.
Daarmee staat inschrijven open voor niet-architecten.
2 Vraag
De mail met de uitnodiging en de flyer voor de challenge circulaire werklocaties 2050 is via de
communicatie afdeling van de faculteit bouwkunde bij mij terecht gekomen. Ik zit in het
bestuur van de mastertrack Building Technology. In deze mastertrack zitten veel internationale
studenten, daarom was mijn vraag of de hoofdtaal van de challenge Engels is?
Antwoord
De hoofdtaal van de challenge is Nederlands. Mochten potentiele deelnemers Nederlands
verstaan dan zijn zij uitgenodigd mee te doen.
3 Vraag
Zag via jullie website dat jullie een challenge Circulaire werklocaties ingezet hebben. Ik heb een
korte vraag daarover. Worden de ateliersessies in het Nederlands gehouden? Of kunnen we
indien met een team inschrijven ook in het Engels communiceren? Het presenteren van
werk/resultaten kan natuurlijk wel in het Nederlands, nets als het documenteren van de
stukken. De reden dat ik hier naar vraag is dat bij het inschrijven eventueel met iemand wil
samenwerken die beperkt Nederlands spreekt.
Antwoord
De ateliersessies worden in het Nederlands gehouden. Zie ook antwoord op vraag 2.
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