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                                           GEGEVENS STUDENT 
 

  Naam student:  indien geen beroepspraktijk, aantal maanden 

    DG1 DG2 DG3 Praktijkschouw 
    
  
  GEGEVENS WERKGEVER 

 algemene gegevens soort bedrijf omvang bedrijf 

  Naam bureau: architectenbureau <7  

  Mentor: stedenbouwkundig 7-15  

  Straat, nummer: gemeente/provincie 15-25 

  Postcode, plaats: ingenieursbureau 25-50 

  Datum indiensttreding: anders, namelijk: 50-100 > 100 
 
  
     BEROEPSUITOEFENING 
 
  arbeidsrelatie taakomvang zelfstandigheid begeleiding  

  datum uit dienst  24 uur/week klein dagelijks 

 contract bepaalde duur tot  32 uur/week middel wekelijks 

 contract onbepaalde duur  anders, nl.: groot maandelijks 

 via detachering, nl.:     
 
  
      TAKEN EN WERKZAAMHEDEN 

 
 functie taken werkzaamheden soort projecten soort plannen  

  tekenaar planvoorbereiding tekenen woningbouw bouwplannen 

 projectleider deelontwerpen overleggen kantoren haalbaarheidsplannen 

 assistent ontwerper ontwerpen begeleiden bedrijfsgebouwen studieplannen 

 ontwerper onderzoek rapporteren  renovatie/hergebruik 

  uitvoering presenteren 

 

 anders, nl.: anders, nl.: anders, nl.: anders, nl.: anders, nl.:    

      
 
  
         SPECIFICATIE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN 

 
 planvoorbereiding ontwerp bouwvoorbereiding tekenen uitvoering  

  vooronderzoek schetsontwerp bestekken bouwaanvraag directievoering 

 haalbaarheidsonderz. deelontwerp begrotingen bestektekeningen bouwadministratie 

 opstellen PVE voorlopig ontwerp vergunningen bouwkundig bouwtoezicht 

 coördinatie plannen definitief ontwerp contracten principe details opname 

 maken planningen interieurontwerp aanbestedingen complexe details oplevering 

 

 anders, nl.: anders, nl.: anders, nl.: anders, nl.: anders, nl.:  

      
 
  
           
 

 Ondergetekenden verklaren hierbij dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld  Datum: 
 Handtekening student: Handtekening mentor: 
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1. Geef een overzicht van de projecten waaraan je gewerkt hebt. 
2. Omschrijf wat jij aan deze projecten hebt bijgedragen en met welke personen/partijen je daarvoor hebt samengewerkt. 
3. Aan welke van de 8 specifieke beroepskwalificaties heb je gewerkt en op welk niveau, aan welke (nog) niet. 
4. Omschrijf welke afspraken je hebt gemaakt met jouw werkgever met betrekking tot jouw ontwikkelplan. 
 

(zie voor de 8 specifieke beroepskwalificaties en de niveauomschrijvingen in de bijlage bij de Handleiding buitenschools curriculum te downloaden van 
www.ravb.nl/mijn-ravb/) 
 

http://www.ravb.nl/mijn-ravb/
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