
Beginnend interieurarchitect

Was de richting Interieurarchitectuur en de campus Sint – Lucas zoals je het had 
verwacht, hoe was je ervaring?
De vier jaren op Sint – Lucas heb ik ervaren als zeer educatieve jaren. Alleen had ik bij 
aanvang van mijn studies niet gedacht dat het op de manier zoals het was, ging gebeuren. 

Hoe ervaarde je de (theorie)vakken? Was het zoals je dacht dat het ging zijn?
Veel vakken bleken helemaal anders te zijn dan hoe ik ze had verwacht bij aanvang. Vooral 
op theoretisch vlak was dit zo. Als ik hier nu op terugkijk begrijp ik waarom ze deze allemaal 
geven en dat ze wel degelijk van belang zijn. Dit was toen niet altijd even duidelijk, maar 
dat wordt het nu meer en meer.  
Op mijn huidig werk heb ik deze kennis ook nodig dus ik ben zeer blij dat, naast 
praktijkvakken, ook theorie zo belangrijk is in deze opleiding. 

Waren er vakken waar jouw sterke punten in uitblonken en waar je veel van leerde?
Vooral de ontwerpvakken zijn zeer interessant. Dit was voor mij zeker ook het geval. In deze 
lessen leer je praktisch omgaan met het vak, ze leren de denkwijze rond interieur-
architectuur aan. Het fijne was ook dat deze opdrachten zelden letterlijk rond het ontwer-
pen van interieurs ging, maar over het conceptuele gevoel van ruimtes en alles daar rond. 

Rond welk onderwerp deed je onderzoek tijdens je masterproef en waarom?
Mijn masterproef heeft de titel ‘[hand]eling’ gekregen. Mijn onderzoek draaide rond 
ambacht en cultuur, hoe dit kan teruggeroepen worden aan de hand van 
interieurarchitectuur. Dit was gericht op mezelf en op mijn familie en hun achtergrond. 
Mijn ouders hechten nog steeds heel veel belang aan hun cultuur en het ambachtelijk 
werken. 
Handwerk werd dus de focus van mijn masterproef. Hoe we dit als interieurarchitecten 
kunnen terugbrengen in de architectuur van vandaag. 
Ik heb enorm van mijn masterproef genoten, ik kon werken met en rond mijn ouders.

Is Interieurarchitectuur een opleiding die je beginnende studenten zou aanraden?
Zeker en vast. Het is een richting waar je een hele andere denkwijze ontwikkelt dan je 
gewoon bent. Hierdoor ga je veel zaken vanuit een andere invalshoek bekijken. Dit ‘out of 
the box’ leren denken heeft veel voordelen in het echte leven en tijdens je carrière later. 
Ook kweek je een dikke huid, omdat je door de jaren heen leert omgaan met feedback die
niet altijd even zacht is.

Waar werk je momenteel en welke functie heb je daar? Maakt deze job jou gelukkig?
Momenteel werk ik als Interieurarchitecte bij D’hondt Interieur. Het is een vrij creatieve job 
waar ik ook totaalpakketten behandel. Iets wat lang niet zo is bij elke job. Het is redelijk 
technisch werken, wat ik heel leerrijk vind omdat ik elke dag nog op nieuwe dingen stoot 
en zaken bijleer. Op dit moment werk ik hier graag en ben ik gelukkig, maar ik zie mezelf 
hier niet voor altijd werken. 
Deze job is voor mij de start van mijn carrière. Ik zou later graag een bureau opstarten maar 
dan moet ik eerst nog veel leren van grotere bedrijven. Dit is wat ik nu aan het doen ben. 

Speelt Interieurarchitectuur een belangrijke rol in uw leven? 
Ik ben zelf op zoek naar een woning om te kunnen kopen. Ik merk dat mijn werk hierin 
een nadeel speelt, elk klein detail heb ik opgemerkt. Er ontgaat mij geen enkel klein af-
werkingsfoutje. Ik ben nooit tevreden omdat ik altijd dingen opmerk die ik zelf anders had 
gedaan en dus ook graag anders zou zien. 
Ook in mijn leven buiten de werkuren ben ik er heel vaak mee bezig, ik ben vaak aan het 
scrollen op sociale media, op zoek naar mooie en interessante interieurs. 

Wat betekend Interieurarchitectuur voor jou, na deze studie afgerond te hebben?
Design en interieur in het algemeen, zijn zaken waar tegenwoordig heel veel mensen mee 
bezig zijn. Deels door sociale media ook, alleen is het voor hen meer een ‘lifestyle 
bezigheid’. 
Het is wel fijn om te zien dat het werk van interieurarchitecten meer waarde begint te krij-
gen en dat mensen dit beroep ook beginnen te appreciëren. 
Interieurarchitectuur is naast mijn diploma, ook iets waar ik in het dagelijkse leven heel 
graag mee bezig ben en dit in de toekomst zeker wil blijven doen.
Wij als interieurarchitecten kunnen de manier waarop mensen leven veranderen. Het 
wordt nu eindelijk niet meer gezien als iets overbodig dat alleen de rijken zich kunnen 
permitteren. Onder andere door de sociale media en de algemene interesse in interieur 
die mensen ontwikkeld hebben, is de kijk hierop enorm verbreed. 
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