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Inleiding

Tijdens de opleiding wordt op vier momenten getoetst of je voldoet aan het vereiste niveau van de beroepskwalificaties
van de opleiding, namelijk de drempelgesprekken 1,2 & 3 en de praktijkschouw.
De praktijkschouw vormt onderdeel van het afstuderen naast het afstudeerproject. Beide onderdelen moeten met
voldoende resultaat worden afgesloten om het diploma van de opleiding te verkrijgen.

2.

Uitvoering

2.1

Voorwaarden en eisen
Kom je in aanmerking voor de praktijkschouw dan wordt hiervoor uitgenodigd voor dat jouw GroenLichtbijeenkomst
plaatsvindt. Alleen als je slaagt voor de praktijkschouw kan je opkomen voor de GroenLichtbijeenkomst.

2.2 Opzet van praktijkschouw en presentatie
De praktijkschouw is een openbare bijeenkomst waarin maximaal zes afstudeerders individueel een presentie
geven over hun beroepspraktijk.
In de individuele presentatie ligt de nadruk op de beroepspraktijk, maar je wordt geacht aan te kunnen geven hoe
de activiteiten in het studiedeel van nut zijn geweest voor jouw ontwikkeling in de beroepspraktijk. Je dient inzicht te
geven in de eigen praktijkwerkzaamheden en -omstandigheden, welke positie en rol je binnen het bureau inneemt,
en hoe je het bureau karakteriseert en positioneert binnen de het werkveld. Tevens dien je te reflecteren op de
ontwikkeling van de eigen positie en het functioneren als aanstaand architect of stedenbouwkundige in de
beroepspraktijk, en de professionele en persoonlijke opvattingen over de maatschappelijke context waarin jij je als
beroepsbeoefenaar plaatst.
Op basis van deze presentatie, en de aanvullende informatie als het portfolio, het formulier Overzicht praktijkdeel
en het formulier Evaluatie mentor, beoordeelt een commissie of je voldaan hebt aan de eindkwalificaties van het
praktijkdeel van de opleiding.
Je bent vrij in de vormgeving van de presentatie. Over het algemeen blijkt dat het zowel voor de afstudeerder als
voor de commissie het meest inzichtelijk is om aan de hand van projecten inzicht te geven op welk niveau je
opereert, met welke partijen je binnen en buiten de bureauorganisatie werkt, welke mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid aan de orde is, aan welke beroepskwalificaties er derhalve gewerkt is en op welk niveau.
Voor de presentatie is in totaal 30 minuten beschikbaar, 15 minuten voor de presentatie en 15 minuten voor vragen
van de commissie.
2.3 Beoordeling & beoordelingscriteria
Voor beide opleidingen als geheel worden zes integrale beroepskwalificaties als beoordelingscriteria gehanteerd.
Specifiek voor het praktijkdeel gelden acht eind- of beroepskwalificaties 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. Dit overzicht is te downloaden
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van de website (www.ravb.nl/mijn-ravb). Het zijn deze beoordelingscriteria die door de beoordelingscommissie
worden gehanteerd om te bepalen of je aan de eindkwalificaties ban het praktijkdeel hebt voldaan en op welk
niveau.
Voor een voldoende beoordeling moeten minimaal vijf van de acht eindkwalificaties op niveau drie zijn behaald en
maximaal drie van de vijf op niveau twee. De verdeling is afhankelijk van de beroepspraktijk die door de
afstudeerder gepraktiseerd en geambieerd wordt.
De beoordeling, uitgedrukt in voldoende, goed en uitstekend, en de mondelinge toelichting daarop wordt direct na
afloop van de eindpresentatie gegeven. De commissie geeft de uitslag schriftelijk door aan de voorzitter van de
desbetreffende afstudeercommissie middels het beoordelingsformulier.
Indien niet aan de vereisten is voldaan, vindt er geen doorgang van de GroenLichtbijeenkomst plaats en kan de
opleiding niet worden afgerond. Een onvoldoende beoordeling leidt tot verlenging van het opleidingstraject, waarna
de student voor een herkansing voor de praktijkschouw kan opgaan.
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