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1 Algemeen 
In de drempelgesprekken (DG) wordt getoetst of je voldoet aan het vereiste niveau van de kwalificaties van de opleiding. 
Tijdens jouw opleiding heb je in totaal drie drempelgesprekken: 1e DG - na het eerste jaar (ongeacht of je studio’s met een 
voldoende hebt afgerond), 2e DG - na vier semesterstudio’s of equivalent aan kwartaalstudio’s die met een voldoende zijn 
afgerond, en 3e DG - na zes semesterstudio’s of equivalent aan kwartaalstudio’s die met een voldoende zijn afgerond. 

De drempelgesprekken zijn integrale beoordelings- en toetsmomenten waarop het werken in de praktijk (buitenschools 
curriculum) en studie (binnenschools curriculum) in samenhang beoordeeld wordt. Deze gesprekken vormen dan ook een 
verplicht onderdeel van de opleiding. 

2  Voorwaarden voor deelname 
Wie in aanmerking komt voor een drempelgesprek wordt hiervoor door het studiesecretariaat een aantal weken van 
tevoren schriftelijk uitgenodigd. Bij de uitnodiging zitten twee formuliere4n betreffende jouw beroepspraktijk, nl. het 
formulier BC-OVERZICHT Architectuur of Stedenbouwen het formulier BC-MENTOR Evaluatie beroepservaring. 

Om voor deelname aan een drempelgesprek uitgenodigd te worden dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. De twee formulieren moeten aan beide zijden volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door student en mentor
voorafgaande aan het gesprek digitaal bij het studiesecretariaat zijn ingeleverd.

2. De panelen van alle afgeronde studio’s moeten geüpload zijn via Box.hr.nl. Pas dan zullen jouw studiepunten
administratief verwerkt worden en telt het resultaat mee in het studiepuntenoverzicht (Osiris).

2. Voor het gesprek dien je een presentatie van 15 minuten voor te bereiden die je professionele ontwikkeling
zichtbaar maakt. De presentatie omvat maximaal 15 beelden en bestaat uit een selectie van materiaal uit de studie
(ateliers/studio’s, laboratoria en colleges), de eigen beroepspraktijk (projecten) en eventueel eigen initiatieven (bv.
prijsvragen) die je professionele ontwikkeling goed duidelijk maken. De aspecten zoals genoemd onder hoofdstud 3
& 4 zijn bedoeld als leidraad voor je presentatie en je toelichting daarop.

3. Gelieve een hard-copy van je (praktijk)-portfolio naar het gesprek mee te nemen als aanvullend naslagwerk voor
de commissie.
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3  Procedure eerste en tweede drempelgesprek 
3.1 Opbouw presentatie:  

Geef in je presentatie inzicht over de volgende zaken: 

1. Waar sta je binnen de gekozen studieroute?
Komt de gekozen studieroute overeen met de richting waarin jij je wilt of denkt te ontwikkelen? Welke kwalificaties
heb je inmiddels bereikt en op welk niveau? Toon je dat ook in voldoende mate aan tijdens de presentatie?

2. Waar sta je binnen jouw beroepspraktijk?
Komt de functie, de taken en werkzaamheden die je verricht, de aard en complexiteit van de opgaven waaraan je
werkt, overeen met de eisen die horen bij de fase waarin de opleiding verkeert? Hoe zelfstandig werk jij en hoeveel
beroepsverantwoordelijkheid draag je hiervoor?

3. Welk verband heb je tussen jouw beroepspraktijk en studie aangebracht?
Welke relaties heb je tussen de studie en de werkzaamheden in de beroepspraktijk gelegd, en binnen het studiedeel
tussen de ateliers/studio’s, colleges en laboratoria?

4. Waar sta je binnen het vakgebied?
Kan je als ontwerper aangeven hoe jij denkt over de plaats van het vak binnen de maatschappelijke realiteit? Kan je
dit onderbouwen met argumenten vanuit het eigen (studie)werk? Kan je aantonen dat jij je bewust bent van de
maatschappelijke consequenties van het ontwerpend handelen?

5. Hoe ziet je ontwikkelingsplan eruit?
Waar wil je naar toe werken op korte en lange termijn en welke acties ga jij ondernemen om de gestelde doelen te
bereiken.

Voor eerstejaarsstudenten geldt dat het accent in de presentatie en bevraging door de commissie vooral op de eerste
drie aspecten zal liggen. Van ouderejaarsstudenten wordt verwacht dat zij zich expliciet kunnen uitspreken over de
geambieerde positie in het vakgebied.

3.2  Oordeel commissie 
Naar aanleiding van je presentatie vormt de commissie een oordeel over je professionele ontwikkeling aan de hand 
van het niveau van de beroepskwalificaties. Het oordeel van de commissie kent op hoofdlijnen drie verschillende 
uitkomsten: 

a. je hebt de commissie in voldoende mate weten te overtuigen dat je de vereiste kwalificaties op voldoende niveau zijn.
Je krijgt van de commissie advies over zowel het vervolg van het studiedeel als de carrièreontwikkeling in de eigen
beroepspraktijk.

b.  je hebt de commissie niet in voldoende mate weten te overtuigen dat je de vereiste kwalificaties op voldoende niveau
hebt behaald. Je krijgt van de commissie advies over een toegesneden studieroute en/of over doelgerichte
carrièrestappen in de eigen beroepspraktijk.

c.  de commissie is van oordeel dat je niet voldoet aan de vereiste niveaueisen in studie- en beroepspraktijk en
adviseert de student met nadruk met de opleiding te stoppen.
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4 Procedure derde drempelgesprek
Het derde drempelgesprek vormt de afsluiting van de hoofdfase van de opleiding en de drempel naar het afstuderen. 

4.1 Opbouw presentatie 
Geef in je presentatie inzicht over de volgende zaken: 

1. Bezit je aantoonbare kennis en vaardigheden om in hoge mate van zelfstandigheid een grote onderzoeks- en
ontwerpopgave (het afstuderen) uit te voeren? En in hoeverre zijn je beroepsvaardigheden op voldoende niveau?
Heb je tijdens het doorlopen van het buiten- en binnenschoolse curriculum de kennis en vaardigheden eigen gemaakt
die nodig zijn om het vak uit te oefenen? In hoeverre sluit het afstuderen als afsluitend deel van de opleiding aan op
de gevolgde route in het studiedeel en de carrièreontwikkeling in de praktijk?

2. Ben je in staat om op je eigen professionele ontwikkeling te reflecteren vanuit kennis en ervaring die je verworven
hebt binnen het studie- en praktijkdeel, en kun je je daarmee positioneren binnen het vak en sturing geven aan de
eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling?
Kun jij je als ontwerper uitspreken over de plaats van het vak binnen de maatschappelijke realiteit en dit
beargumenteren vanuit eigen werk? Ben je in staat om op basis van deze positionering een zinvolle afstudeer-
opgave te formuleren tijdens het Atelier afstudeeropgave?

3. Ben je in staat te communiceren met vakgenoten over je eigen ambitie en vakinhoudelijke beslissingen te
onderbouwen in relatie tot je persoonlijke ambities in woord en beeld?
Kun je jouw ontwikkeling samenhangend in beeld en woord presenteren? Zijn de beelden helder en overtuigend en is
het betoog consistent? Ben je in staat om in de verbale dialoog met de commissie vakinhoudelijk uitspraken te doen?
Worden je eigen fascinaties binnen het vakgebied voldoende zichtbaar gemaakt en leiden deze tot een gesprek over
het afsluitend deel van de studie?

4. Ben je in staat complexe ontwerpopgaven succesvol tegemoet te treden vanuit de beheersing van het ontwerp-
instrumentarium eigen aan het vak?
Kun je overtuigend aantonen voldoende uitgerust te zijn qua ontwerpinstrumentarium om de eigen ambities binnen
het afstuderen succesvol af te ronden? Kun je aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van atelier-/studioresultaten en
opgaven uit de eigen beroepspraktijk, dat je in staat bent om de afstudeeropgave tot een succesvol einde te
brengen?

4.2  Oordeel commissie 
Aan de hand van de presentatie en de geboekte studieresultaten toetst en beoordeelt de commissie de ontwikkeling 
van de student in het studie- en praktijkdeel, en de eerste aanzet tot het afstuderen. De commissie kan met 
betrekking tot het afstuderen ook advies geven over de inhoud en het proces, eventueel ook naar aanleiding van 
concrete vragen die de student daar zelf over stelt aan de commissie.  

Het derde drempelgesprek is een belangrijk toets moment in jouw opleiding omdat deze de drempel vormt voor het 
afstuderen. We vragen je om terug en vooruit te kijken en aan te tonen dat jij je nu in staat acht om met succes de 
opleiding af te ronden. Kortom, de eerste aanzet tot het afstuderen wordt gemaakt door het zichtbaar maken van 
inspiratiebronnen en gedane ontdekkingen in het eigen werk en werk van derden.  

Aan de hand van jouw presentatie, het Verslag studie & praktijk en de Evaluatieformulieren beroepservaring ingevuld 
door de mentor(en), gaat de commissie zich een oordeel vormen over jouw professionele ontwikkeling en het niveau 
van de vereiste beroepskwalificaties.  

Het oordeel van de commissie kent drie verschillende uitkomsten op hoofdlijnen: 
a. je hebt de commissie in voldoende mate weten te overtuigen op het vereiste pre-afstudeerniveau te functioneren. De

commissie adviseert je over het inrichten van het afstuderen en het aanbrengen van individuele accenten en jouw 
beroepspraktijk.  
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b. je hebt de commissie niet in voldoende mate weten te overtuigen op het vereiste pre-afstudeerniveau te functioneren,
maar de geboekte resultaten laten wel voldoende ontwikkeling zien om de opleiding te continueren. De commissie
geeft advies hoe je jouw ontwikkeling kan versterken door het volgen van een toegesneden studieroute alvorens
gestart kan worden met de afstudeerfase en over eventueel noodzakelijke stappen in je beroepspraktijk.

c. de commissie is van oordeel dat je niet op het vereiste pre-afstudeerniveau functioneert, de geboekte resultaten te
weinig ontwikkeling laten zien en je niet of in onvoldoende mate de kennis, vaardigheden en houding hebt om je tot
architect of stedenbouwkundige in het vervolgtraject (alsnog) verder te ontwikkelen. Je krijgt dan het dringende
advies met de opleiding te stoppen.

5 Afronding drempelgesprek 
Na afloop van het gesprek dien je een verslag van het gesprek en de presentatie bij het studiesecretariaat in te leveren. 
In de uitnodigingsmail staat de datum waarop dit ingeleverd dient te zijn. Laat in het verslag in ieder geval de volgende 
vijf punten aan de orde komen:  

1. een samenvatting van en toelichting op de presentatie;
2. een samenvatting van het commentaar;
3. de conclusies;
4. de adviezen;
5. de afspraken en actiepunten.

Eén van de bij het gesprek aanwezige coördinatoren controleert het verslag op conclusies en adviezen en voegt er één 
alinea aan toe met het beargumenteerde oordeel. Je ontvangt van het studiesecretariaat een kopie van het definitieve 
verslag, dat aan je persoonlijke dossier wordt toegevoegd. 

6 Beroepskwalificaties 
Voor de beide opleidingen architectuur en stedenbouw zijn de in de wet vastgelegde eindkwalificaties vertaald in 
zes integrale beroepskwalificaties verdeeld in de categorieën vakmanschap en houding. In de 1e bijlage vind je  
het schema waarin deze beroepskwalificaties nader zijn beschreven, inclusief niveau-omschrijvingen. 

Specifiek voor het buitenschools curriculum zijn acht beroepskwalificaties geformuleerd die door het Bureau 
Architectenregister (BA) zijn opgesteld voor de BeroepsErvaringPeriode (BEP). De Academies van Bouwkunst 
hebben aan deze beroepskwalificaties drie niveau-omschrijvingen met beoordelingscriteria gekoppeld. In de 2e 
bijlage vind je het Overzicht beroepskwalificaties buitenschools curriculum. 
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De integrale beroepskwalificaties van de opleidingen tot architect en stedenbouwkundige 

Beroepskwalificaties niveaus kwalitatieve beoordeling t.o.v. het te behalen eindniveau opleidingen     vakmanschap         houding 
indicatoren Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

1.
 O

nd
er

zo
ek

 &
 a

na
ly

se

Definieert een 
onderzoekvraag. 
Onderzoekt en analyseert 
op systematische wijze en 
kiest daarvoor geschikte 
methodes en bronnen. 
Interpreteert de gebruikte 
onderzoeksmiddelen en  
–methoden, en de
onderzoeksresultaten. 
Legt verbanden tussen 
verschillende aspecten van 
het onderzoek. 
Reflecteert op het 
onderzoek en de relevantie 
daarvan. 

Beheerst niet of nauwelijks 
passende onderzoeks-
methoden. 
Gebruikt op ontoereikende 
wijze relevante middelen en 
bronnen voor het 
onderzoeksdoel en -proces. 
Toont weinig of geen bewijs 
van analytische vaardigheid. 
Is niet in staat het onderzoeks-
concept te onderbouwen 
Reflecteert niet of nauwelijks op 
het onderzoek en de relevantie 
daarvan.  

Onderbouwt het onderzoeks-
concept matig en inadequaat; 
Gebruikt beperkt geschikte 
bronnen. 
Beheerst de ingezette 
methodes matig. 
Gebruikt beperkt geschikte 
bronnen. 
Hanteert gebrekkige 
argumentatie voor de 
onderbouwing van de keuze 
voor de gebruikte methoden en 
getrokken conclusies. 
Kan geen duidelijke 
onderzoeksvraag formuleren. 

Kan een onderzoeksprobleem 
formuleren en uitleggen hoe 
het onderzoek daarvoor ingezet 
wordt. 
Kan de keuze voor de ingezette 
methoden uitleggen en gericht 
toepassen. 
Gebruikt een beperkt maar 
adequaat spectrum aan 
bronnen en middelen. 
Onderzoekt en interpreteert 
gebruikte bronnen voor het 
opbouwen van de 
argumentatie. 
Toont een kritisch bewustzijn 
van de probleemstelling. 

Weet de onderzoeksvraag met 
de juiste informatie goed te 
onderbouwen. 
Toont adequate vaardigheden 
in relevante onderzoeks-
methoden. 
Maakt afwegingen en weet 
deze goed te onderbouwen.  
Biedt nieuwe inzichten. 
Gebruikt een breed spectrum 
aan bronnen en middelen. 
Toont aan om te kunnen gaan 
met complexe problemen en 
deze zowel systematisch als 
creatief te benaderen. 

Zet methoden van onderzoek 
op vernieuwende wijze in om 
tot voor het werkveld relevante 
resultaten te komen. 
Ontwikkeld vernieuwende 
onderzoeksmethoden die 
relevant zijn voor het werkveld. 
Weet op overtuigende wijze 
kritiek op gevestigde 
onderzoeksmethoden te 
onderbouwen. 
Draagt in de bewijsvoering bij 
aan nieuwe ideeën, processen 
of kennis in het veld. 
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Formuleert een ruimtelijke 
probleemstelling op basis 
van een opgave. 
Vertaalt uitgangspunten en 
randvoorwaarden in een 
ruimtelijk ontwerp. 
Past geëigende 
ontwerptechnieken en 
geëigend ontwerp-
instrumentarium toe. 
Schakelt tussen verschil-
lende ontwerpdomeinen en 
schaalniveaus. 

Formuleert niet of nauwelijks 
een adequate ruimtelijke 
probleemstelling. 
Vertaalt inadequaat uitgangs-
punten en randvoorwaarden in 
een ruimtelijk ontwerp. 
Past niet of nauwelijks passend 
ruimtelijke ontwerpinstrumen-
tarium toe met gebruikmaking 
van passende ontwerp-
technieken. 
Schakelt niet of nauwelijks 
tussen verschillende ontwerp-
domeinen en schaalniveaus. 

Formuleert een beperkte 
ruimtelijke probleemstelling. 
Vertaalt in beperkte mate 
uitgangspunten en 
randvoorwaarden in het 
ruimtelijk ontwerp. 
Past in beperkte mate passend 
ruimtelijke ontwerpinstrumen-
tarium toe met gebruikmaking 
van passende ontwerp-
technieken. 
Brengt in beperkte mate 
samenhang aan tussen 
verschillende schaalniveaus en 
ontwerpdomeinen. 

Formuleert een ruimtelijke 
probleemstelling met 
gebruikmaking van relevante 
onderzoeksresultaten. 
Vertaalt de uitgangspunten en 
randvoorwaarden in een 
ontwerp. 
Maakt gebruik van passende 
ontwerptechnieken en –
instrumenten, en zet deze 
doelgericht en adequaat in voor 
het vinden van een ruimtelijke 
oplossing. 
Brengt samenhang aan tussen 
verschillende schaalniveaus en 
ontwerpdomeinen. 

Formuleert een heldere 
ruimtelijke probleemstelling op 
basis van doelgericht 
onderzoek voorafgaande en 
tijdens het ontwerpproces. 
Vertaalt complexe uitgangs-
punten en randvoorwaarden in 
een overtuigend ontwerp. 
Zet het juiste ontwerpinstru-
mentarium in voor het vinden 
van een ruimtelijk oplossing en 
hanteert daarvoor passende 
technieken. 
Schakelt tussen de 
verschillende schaalniveaus en 
ontwerpdomeinen. 

Zet onderzoeksactiviteiten en 
ontwerphandelingen integraal 
in om een gearticuleerde 
ruimtelijke probleemstelling te 
formuleren.  
Genereert vernieuwende 
ontwerpoplossingen voor een 
ruimtelijke probleemstelling. 
Incorporeert complexe 
uitgangspunten en randvoor-
waarden in een overtuigend 
ontwerp. 
Ontwikkelt bestaand 
ontwerpinstrumentarium en/of 
bestaande ontwerptechnieken. 
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Kan ideeën en plannen op 
helder wijze voor 
verschillende doelgroepen 
presenteren en kiest 
daarvoor de juiste methoden 
en technieken (visueel, 
verbaal en schriftelijk). 
Kan verbale en non-verbale 
signalen opnemen en 
verwerken. 

Past middelen en technieken 
niet of nauwelijks op de juiste 
wijze toe. 
Kan ideeën niet op een 
gestructureerde en begrijpelijke 
wijze presenteren.  
Toont niet of nauwelijks 
interesse en inzicht in de 
behoeften van de verschillende 
doelgroepen. 
Neemt verbale en non-verbale 
signalen niet of nauwelijks op. 

Selecteert, organiseert, en 
structureert in beperkte mate 
de geboden informatie. 
Past de juiste communicatie-
middelen en -technieken op 
beperkte wijze toe. 
Toont beperkte interesse en 
inzicht in de behoeften van de 
verschillende doelgroepen. 
Is in beperkte mate in staat 
verbale en non-verbale 
signalen op te nemen en te 
verwerken. 

Zet op adequate wijze 
verschillende technieken in bij 
het communiceren van ideeën, 
ontwerpen en plannen zowel 
verbaal als non-verbaal. 
Communiceert een ontwerp 
met eigen conclusies aan 
verschillende doelgroepen. 
Luistert, observeert en reageert 
daarop op adequate wijze. 

Communiceert overtuigend 
rekening houdend met diverse 
publieke behoeften.  
Ontwikkelt een persoonlijke stijl 
in het gebruik van technieken 
en middelen. 
Luistert naar ideeën en 
bevindingen van anderen, en 
schat dezen juist in op 
toepasselijkheid in het ontwerp 
of plan. 

Toont een uitzonderlijk en 
geïntegreerd inzicht in zowel 
het gepresenteerde onderwerp 
als de behoeften van het 
publiek. 
Presenteert op vernieuwende 
wijze.  
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Signaleert relevante 
omgevingsfactoren uit de 
ruimtelijke en 
maatschappelijke context.  
Signaleert en integreert 
omgevingsfactoren in studie 
en/of onderzoek. 
Bedt het ruimtelijke ontwerp 
in een ruimtelijke en 
maatschappelijke context. 
Is op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen binnen en 
buiten het vakgebied. 

Houdt niet of nauwelijks 
rekening met de ruimtelijke en 
maatschappelijke context. 
Toont nauwelijks een visie op 
de rol en positie van de 
discipline in de samenleving. 
Relateert nauwelijks eigen werk 
en opvattingen aan die van 
anderen. 
Relateert nauwelijks eigen 
opvattingen en werk aan 
maatschappelijke  context. 

Houdt in beperkte mate 
rekening met de ruimtelijke en 
maatschappelijke context. 
Ontwikkelt enige visie op de rol 
en positie van zijn discipline in 
de samenleving. 
Signaleert relevante factoren 
uit de ruimtelijke en 
maatschappelijke context, maar 
integreert dezen nauwelijks in 
het ontwerp. 

Ontwikkelt een (beperkte) visie 
op de rol en positie van zijn 
discipline in de samenleving. 
Signaleert relevante factoren  
uit de ruimtelijke en 
maatschappelijke context en 
houdt daarmee in beperkte 
mate rekening in het ontwerp. 
Relateert in beperkte mate 
eigen opvattingen en werk aan 
die van anderen, en aan 
maatschappelijke context. 

Toont een integrale visie op de 
samenleving en integreert deze 
in het ontwerp. 
Stuurt met het ontwerp op de 
inbedding in de ruimtelijke en/of 
maatschappelijke context. 
Relateert consistent en 
inzichtelijk eigen opvattingen 
en werk aan die van anderen, 
en aan maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Genereert vernieuwende 
strategieën en ontwerp-
oplossingen voor een 
ruimtelijke probleemstelling. 
Integreert complexe ruimtelijke 
en maatschappelijke 
uitgangspunten en 
randvoorwaarden in het 
ontwerp. 
Levert op vernieuwende wijze 
een bijdrage aan de actuele 
ontwikkelingen in het 
vakgebied. 
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Organiseert en stuurt de 
persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. 
Beheerst het werkproces 
door reflectie, planning en 
zelfsturing. 
Realiseert, past toe, en 
beheert relevante 
strategieën, werkwijzen. 
Werkt resultaatgericht 
samen met deskundigen en 
andere betrokken partijen.
Signaleert kansen en 
mogelijkheden voor 
bestaande en nieuwe 
ontwikkelingen en stuurt 
daarop. 

Toont geen samenhangend 
inzicht in, planning van, en 
reflectie op het eigen 
werkproces. 
Plant en stuurt nauwelijks het 
werkproces, is sterk afhankelijk 
van begeleiding. 
Werkt niet samen met anderen. 
Identificeert procesmatige 
problemen inadequaat. 
Toont nauwelijks besef van het 
belang van het nemen van 
risico’s of verkennen 
alternatieven. 
Kan geen onderbouwde keuzes 
maken. 

Toont matige vooruitgang in het 
inzicht in, de planning van, en 
de reflectie op het eigen 
werkproces. 
Vraagt om veel ondersteuning 
en sturing op werkproces. 
Werkt in beperkte mate samen 
met anderen. 
Toont in onvoldoende mate in 
staat te zijn om door 
verkenning van methoden of 
concepten problemen te 
overwinnen en keuzes te 
maken 
Toont in onvoldoende mate aan 
in staat te zijn vooruitgang te 
boeken handelswijzen en 
resultaten. 

Toont bekwaamheid in het 
verder ontwikkelen van kennis 
en inzicht m.b.t. tot organiseren 
en sturen, en het inzetten van 
nieuw verworven 
vaardigheden.  
Vraagt gerichte ondersteuning 
en sturing op werkproces. 
Participeert in het samenwer-
kingsproces. 
Toont aan de besluitvorming te 
baseren op weloverwogen 
keuzes  
Toont aan risico’s op passende 
wijze te beheersen.  
Herkent kansen en 
mogelijkheden voor nieuwe 
ontwikkelingen. 

Neemt de verantwoordelijkheid 
voor het leerproces en de 
ontwikkeling daarvan. 
Stuurt en reflecteert daarop. 
Neemt voortouw in samen-
werkingsverbanden, bewaakt 
de voortgang en stuurt bij 
indien nodig. 
Realiseert in complexe en on-
voorspelbare omstandigheden 
effectieve besluitvorming.  
Toont originaliteit in het 
aanpakken en oplossen van 
problemen. 
Toont  een gestage ontwikke-
ling in eigen handelen en werk. 
Signaleert kansen en 
mogelijkheden voor bestaande 
en nieuwe ontwikkelingen en 
stuurt daarop. 

Opereert zelfstandig in het 
proces en toont sterk 
engagement voor persoonlijke 
en professionele ontwikkeling, 
Initieert samenwerkings-
verbanden en stuurt actief en 
doelgericht .  
Neemt risico’s die een 
diepgaand en nauwkeurig 
inzicht tonen in de aard van het 
werkveld. 
Vindt innovatieve oplossingen 
die (mogelijkerwijs) tot 
progressieve ontwikkelingen in 
het werkveld leiden en stuurt 
daarop op een vernieuwende 
wijze. 

6.
 R

ef
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er
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Past vakkennis en 
onderliggende principes toe. 
Reflecteert op de eigen 
productie, positionering en 
rol in de beroepspraktijk. 
Onderbouwt een oordeel of 
conclusie met relevante 
argumenten.

Toont weinig of geen besef van 
sterke en zwakke punten van 
eigen producten en positie.  
Toont onjuiste en/of 
onvolledige kennis van het 
vakgebied en de ontwikkelin-
gen daarbinnen.  
Kan oordelen niet of nauwelijks 
onderbouwen. 

Toont matig besef en inzicht in 
de eigen sterke en zwakke 
punten. 
Toont partiële en/of 
gefragmenteerde kennis van 
het vakgebied en de 
ontwikkelingen daarbinnen. 
Kan oordelen in beperkte mate 
onderbouwen. 

Toont aan over de juiste en 
adequate kennis te beschikken 
m.b.t. het vakgebied. 
Kan kennis op adequate wijze 
toepassen betreffende de 
producten. 
Reflecteert op de eigen 
productie, positionering en rol 
in de beroepspraktijk. 
Onderbouwt een oordeel of 
conclusie met relevante 
argumenten. 

Toont aan over systematische, 
en uitgebreide kennis te 
beschikken m.b.t. het 
vakgebied,  en zich te bewegen 
in de voorhoede van het 
vakgebied, eventueel met 
ondersteuning en creatief 
gebruik van aanverwante 
vakgebieden. 
Reflecteert zelfstandig op de 
eigen productie, positionering 
en rol in de beroepspraktijk. 
Onderbouwt een oordeel of 
conclusie met relevante 
argumenten vanuit verschillen-
de invalshoeken. 

Brengt een valide persoonlijk 
begrip van concepten en kennis 
van het vakgebied onder de 
aandacht.  
Introduceert originele ideeën of 
hypothesen. 
Reflecteert zelfstandig op de 
eigen productie, positionering 
en rol in de beroepspraktijk. 
Onderbouwt een oordeel of 
conclusie met relevante 
argumenten vanuit verschillen-
de invalshoeken, en draagt 
daarmee bij aan nieuwe 
ideeën, kennis, inzichten en 
processen in het veld. 
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