
31

bereik VAn De FunctieFAMilie 
niVeauS g t / m n

Algemeen doel van de functiefamilie:
(in opdracht) maken van functionele, duurzame, esthetisch en 

technisch verantwoorde bouwkundige (deel)ontwerpen voor 

gebouwen en het projectmatig uitvoeren hiervan.

Voorkomende functienamen binnen de familie:

• architect

• architect Projectleider

• architect / ontwerper

• assistent ontwerper

• coördinerend architect

• Meewerkend architect

• ontwerper

• Projectarchitect

• Senior architect

01a ONTWERP EN ARCHITECTUUR archItectuur

ZOekwijZer FunctieFAMilie 01a Architectuur 
niVeauS g t / m n

g in opdracht maken van deelontwerpen en uitwerken daarvan. 

daarnaast bieden van allerhande ondersteuning ten behoeve 

van ontwerpers / architecten. de functie kent vooral technische 

en daarnaast ook esthetische aspecten. de problemen vereisen 

enig inzicht en afweging. 

H in opdracht maken van deelontwerpen en zorgen dat deze wor-

den uitgewerkt. daarnaast bieden van brede ondersteuning ten 

behoeve van ontwerpers / architecten. de functie kent naast tech-

nische ook esthetische aspecten. de beperkte tot aanmerkelijke 

problemen vereisen inzicht en grondige afweging.

J in opdracht maken van deelontwerpen en zorgen dat deze wor-

den uitgewerkt. daarnaast verrichten van onderzoek en bieden 

van een verscheidenheid aan ondersteunende diensten aan 

ontwerpers / architecten. de functie kent naast technische ook 

esthetische aspecten. de aanmerkelijke problemen vereisen ver-

gaand inzicht en grondige afweging. Heeft externe contacten 

met opdrachtgevers en soms andere betrokkenen.
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k in opdracht maken van (deel)ontwerpen en zorgen dat deze 

worden uitgewerkt. de functie kent naast technische ook es-

thetische en commerciële aspecten. de zeer aanmerkelijke pro-

blemen vereisen vergaand inzicht en grondige afweging. Heeft 

externe contacten met onder andere opdrachtgevers en instan-

ties. daarbij is eigen initiatief van enig belang. geeft eventueel 

leiding of stuurt enkele medewerkers aan.

l in opdracht maken van ontwerpen (van onderdelen) van pro-

jecten en zorgen dat deze goed worden uitgewerkt. de functie 

kent naast technische ook esthetische en commerciële aspec-

ten. de vrij complexe problemen vereisen vergaand inzicht in 

diverse onderlinge verbanden en grondige afweging. Heeft re-

delijk belangrijke en meestal intensieve externe contacten met 

opdrachtgevers en betrokkenen. daarbij is eigen initiatief van be-

lang. geeft eventueel leiding of stuurt enkele medewerkers aan.

M (Voornamelijk in opdracht) maken (van onderdelen) van projecten 

en zorgen dat deze goed worden uitgewerkt. de functie kent 

naast technische ook organisatorische, esthetische, commer-

ciële en coördinerende aspecten. de vergaande en complexe 

problemen vereisen diep inzicht in diverse verbanden en conse-

quenties, alsmede zeer grondige afweging. Heeft belangrijke en 

meestal intensieve externe contacten met opdrachtgevers en di-

verse (ook indirecte) betrokkenen, daarbij is eigen initiatief van 

belang. geeft leiding aan enkele medewerkers.

n ontwerpen van projecten (eventueel in overleg met de directie) 

en coördineren van Projectteams. de functie kent naast tech-

nische ook organisatorische, esthetische, commerciële en co-

ordinerende aspecten. de vergaande en complexe problemen 

vereisen soms oplossingen die geen precedent kennen. Heeft 

belangrijke en zeer intensieve externe contacten met opdracht-

gevers en diverse (ook indirecte) betrokkenen, daarbij is eigen 

initiatief van groot belang. geeft leiding aan meerdere mede-

werkers.
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