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buitenschools curriculum
ARCHITECTUUR
periode 1 september 2017 tot 1 september 2018

GEGEVENS STUDENT

indien geen beroepspraktijk, aantal maanden

naam student

GEGEVENS BEDRIJF
ALGEMENE GEGEVENS WERKPLEK

SOORT BEDRIJF

OMVANG BEDRIJF

naam bureau

architectenbureau

<7

straat, nummer

stedenbouwkundig bureau

7 - 15

postcode, plaats

gemeente/provincie/rijk

15 - 25

website

ingenieursbureau

25 - 50

naam mentor/leidinggevende

anders, namelijk

50 - 100

e-mail mentor/leidingevende

>100

BEROEPSUITOEFENING
ARBEIDSRELATIE
datum in dienst

datum uit dienst

TAAKOMVANG

ZELFSTANDIGHEID

BEGELEIDING

24 uur/week

klein

dagelijks

contract bepaalde duur, nl. tot:

32 uur/week

middel

wekelijks

contract onbepaalde duur

anders, nl.

groot

maandelijks

via uitzend- of detachering, nl.:

TAKEN EN WERKZAAMHEDEN
FUNCTIE

TAKEN

WERKZAAMHEDEN

SOORT PROJECTEN

SOORT PLANNEN

tekenaar

planvoorbereiding

tekenen

woningbouw

bouwplannen

projectleider

deelontwerpen

overleggen

kantoren

haalbaarheidsplannen

assistent ontw.

ontwerpen

begeleiden

bedrijfsgebouwen

studieplannen

ontwerper

anders, nl.:

onderzoek

rapporteren

uitvoering

presenteren

anders, nl.:

anders, nl.:

renovatie / hergebruik

anders, nl.:

anders, nl.:

SPECIFICATIE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN
PLANVOORBEREIDING

ONTWERP

BOUWVOORBEREIDING

TEKENEN

UITVOERING

vooronderzoek

deelontwerp

bestekken

bouwaanvraagtekeningen

directievoering

haalbaarheidsonderzoek

schetsontwerp

begrotingen

bestektekeningen

bouwadministratie

opstellen PVE

voorlopig ontwerp

vergunningen

bouwkundige tekeningen

toezicht

coördinatie projecten

definitief ontwerp

contracten

principedetailtekeningen

opname

maken planningen

interieurontwerp

aanbesteding

complexe detailtekeningen

oplevering

anders, nl.:

anders, nl.:

anders, nl.:

stedenbouwkundig ontwerp
anders, nl.:

anders, nl.:

OPMERKINGEN

Ondergetekenden verklaren hierbij dat dit formulier juist en naar waarheid is ingevuld
datum (dd-mm-jjjj)

naam leidinggevende

handtekening student

handtekening leidinggevende
01-09-2017
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BESCHRIJVING BUITENSCHOOLS CURRICULUM
Geef een overzicht van de projecten waaraan je afgelopen jaar gewerkt hebt.
Omschrijf wat jij aan de projecten hebt bijgedragen, en met welke personen je daarvoor hebt samengewerkt.
Wat gaat volgens jou goed, en wat minder goed. Wat bevalt je aan deze werkplek of dit bureau, en wat niet.
Geef aan aan welke algemene dan wel specifieke beroepskwalificaties je hebt gewerkt en op welk niveau, en welke nog aan bod moeten komen.
(zie voor de algemene en specifieke beroepskwalificaties de Handleiding Buitenschools Curriculum 1617)

