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01b FUNCTIEFAmIlIE INTERIEURARCHITECTUUR nIveau F

doel:
Verder uitwerken en concretiseren van ontwerpen en verrichten 

van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van interieur-

ontwerpers / architecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
ondersteunt bij deelontwerpen van eenvoudige aard voor interieur-

projecten. Werkt (deel)ontwerpen verder uit. 

Verricht tekenwerkzaamheden. Verleent hulpdiensten.

relevante	competenties:
inlevingsvermogen, samenwerken, initiatief, organisatievermogen, 

besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, zelfdiscipline, analytische 

vaardigheden, creativiteit, vakkundigheid, nauwkeurigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
functie gericht op het bieden van allerhande ondersteuning aan 

interieurontwerpers / -architecten. de functie kent vooral technische 

en daarnaast ook esthetische aspecten. Werkt gelijktijdig aan meerde-

re projecten. Schakelt vrij regelmatig om. accuratesse is soms vereist 

(op deelgebieden). Werkt af en toe onder enige tijddwang.

Vooropleiding op Hbo academie voor beeldende kunsten, gevolgd 

door cursussen over betreffende tekenprogrammatuur, aangevuld met 

de nodige praktische oriëntatie op materiaalkennis en -toepassing. bij-

blijven op beperkt vakgebied.

regelcapaciteit
deelt binnen de verstrekte opdracht de eigen tijd voor een deel zelf 

in. is bij de aanpak gebonden aan de door de opdrachtgever en 

ontwerper / architect aangegeven richting. geeft mede invulling aan 

het ontwerp, toe te passen kleuren en materialen. toezicht door be-

geleiding. de beperkte problemen vereisen enig inzicht en afweging.

Heeft interne contacten met interieur- en bouwkundig ontwer-

pers / architecten en technisch ontwerpers. de contacten zijn van be-

lang voor het bieden van optimale ondersteuning en het maken van 

ontwerpen.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft (veelal oppervlakkige) externe contacten. Verstoringen beïn-

vloeden de realisatie van projecten nauwelijks.

uitwerkingsfouten en inefficiënte tijdsbesteding veroorzaken tijdverlies 

en irritaties. fouten worden door interieurontwerpers / -architecten snel 

ontdekt en hersteld.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. 



43

01b FUNCTIEFAmIlIE INTERIEURARCHITECTUUR nIveau g

doel:
in opdracht maken van deelontwerpen op interieurgebied en uit-

werken daarvan. Verrichten van ondersteunende werkzaamheden ten 

behoeve van interieurontwerpers / -architecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
Maakt deelontwerpen van eenvoudige aard voor interieurprojecten. 

Werkt schetsen en ontwerpen (verder) uit. Verzamelt gegevens en ver-

richt enkele standaard analyses. Verricht tekenwerkzaamheden. Voert 

ontwerp- en tekenwerkzaamheden in in biM. Verleent hulpdiensten. 

relevante	competenties:
inlevingsvermogen, samenwerken, initiatief, organisatievermogen, 

besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, zelfdiscipline, analytische 

vaardigheden, creativiteit, vakkundigheid, nauwkeurigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
Startfunctie gericht op het bieden van ondersteuning aan interieur-

ontwerpers / -architecten. de functie kent administratieve, technische 

en enige esthetische aspecten. ondersteunt bij meerdere minder com-

plexe projecten. Schakelt vrij regelmatig om. accuratesse is soms ver-

eist (op deelgebieden). 

Vooropleiding op Hbo-niveau / academie voor beeldende kunsten, 

aangevuld met enige oriëntatie op toepassingen en het bureau. bij-

blijven op beperkt vakgebied.

regelcapaciteit
deelt binnen de verstrekte opdracht de eigen tijd voor een deel zelf 

in. is bij de aanpak gebonden aan de door de opdrachtgever en 

ontwerper / architect aangegeven richting. denkt mee over de invul-

ling van het ontwerp, toe te passen kleuren en materialen. toezicht 

door vrij directe begeleiding. de beperkte problemen vereisen enige 

afweging en liggen in de voortgang van de eigen werkzaamheden.

Heeft interne contacten met interieur- en bouwkundig ontwer-

pers / architecten en technisch ontwerpers. de contacten zijn van 

belang voor het bieden van optimale ondersteuning en het verder 

uitwerken van ontwerpen.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft sporadisch externe contacten. deze zijn veelal samen met en op 

initiatief van de begeleider / projectverantwoordelijke / architect. Ver-

storingen beïnvloeden de realisatie van projecten nauwelijks. 

uitwerkingsfouten en inefficiënte tijdsbesteding veroorzaken tijdverlies 

en irritaties. fouten worden door interieurontwerpers / -architecten of 

anderen snel ontdekt en hersteld. 

 

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. 
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01b FUNCTIEFAmIlIE INTERIEURARCHITECTUUR nIveau h

doel:
in opdracht maken van (deel)ontwerpen op interieurgebied en zorgen 

dat deze worden uitgewerkt. Verrichten van ondersteunende werk-

zaamheden ten behoeve van interieurontwerpers / -architecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
Maakt ontwerpen van eenvoudige aard voor interieurprojecten. Ver-

richt tekenwerkzaamheden. bepaalt, in overleg, toe te passen kleuren 

en materialen, keuze voor meubilair en decoratie. Werkt gemaakte 

keuzes uit. Voert ontwerp- en tekenwerkzaamheden in in biM. Vraagt 

prijzen op en bestelt benodigde materialen.

relevante	competenties:
inlevingsvermogen, samenwerken, initiatief, organisatievermogen, 

besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, zelfdiscipline, analytische 

vaardigheden, creativiteit, vakkundigheid, nauwkeurigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
functie gericht op het maken van (deel)interieurontwerpen. de functie 

kent naast technische ook esthetische aspecten. Werkt gelijktijdig aan 

meerdere projecten. Schakelt regelmatig om. accuratesse is soms vereist. 

Werkt af en toe onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo academie voor beeldende kunsten, gevolgd 

door cursussen over betreffende tekenprogrammatuur, aangevuld 

met de nodige praktische oriëntatie op materiaal- en kleurkennis en 

-toepassing. bijblijven op beperkt vakgebied.

regelcapaciteit
deelt binnen de verstrekte opdracht de eigen tijd voor een belangrijk 

deel zelf in. is bij de aanpak gebonden aan de door de opdrachtgever 

en ontwerper / architect aangegeven richting. geeft eigen invulling aan 

het ontwerp, toe te passen kleuren en materialen. indirect toezicht door 

overleg en begeleiding. de beperkte tot aanmerkelijke problemen 

vereisen inzicht en grondige afweging.

Heeft interne contacten met interieur- en bouwkundig ontwerpers / archi-

tecten en technisch ontwerpers. de contacten zijn van belang voor het 

bieden van optimale ondersteuning en het maken van ontwerpen.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft externe contacten met onder andere opdrachtgevers en leveran-

ciers. Verstoringen beïnvloeden de realisatie van projecten negatief.

uitwerkingsfouten en inefficiënte tijdsbesteding veroorzaken tijd-

verlies en irritaties. fouten worden door interieurontwerpers / -archi-

tecten meestal snel ontdekt en hersteld.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. 
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01b FUNCTIEFAmIlIE INTERIEURARCHITECTUUR nIveau j

doel:
Zelfstandig maken van interieurontwerpen en zorgen dat deze worden 

uitgewerkt. eventueel verrichten van ondersteunende werkzaam-

heden ten behoeve van interieurontwerpers / -architecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
Maakt ontwerpen voor interieurprojecten. Verricht tekenwerkzaam-

heden. Voert ontwerp- en tekenwerkzaamheden in in biM. adviseert 

de opdrachtgever bij de keuze voor toe te passen kleuren en materialen, 

meubilair en decoratie. bespreekt het programma van eisen. Vraagt 

prijzen op en bestelt benodigde materialen. is betrokken bij het op-

stellen van offertes en het acquireren van opdrachten. 

relevante	competenties:
overtuigingskracht, inlevingsvermogen, samenwerken, initiatief, 

organisatievermogen, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, zelf-

discipline, analytische vaardigheden, creativiteit, vakkundigheid, 

nauwkeurigheid, technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
functie gericht op het maken van en adviseren over interieur-

ontwerpen. de functie kent naast technische ook commerciële en es-

thetische aspecten. Werkt gelijktijdig aan meerdere projecten. Scha-

kelt regelmatig om. accuratesse is soms vereist. Werkt vrij regelmatig 

onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo academie voor beeldende kunsten, gevolgd door 

cursussen over betreffende tekenprogrammatuur, aangevuld met een 

ruime oriëntatie op het vakgebied. bijblijven op beperkt vakgebied.

regelcapaciteit
deelt binnen de verstrekte opdracht de eigen tijd grotendeels in. 

is bij de aanpak gebonden aan de door de opdrachtgever aangegeven 

richting. Stemt de aanpak af met de bouwkundig architect. geeft 

eigen invulling aan het ontwerp, toe te passen kleuren en materialen. 

indirect toezicht door overleg en op basis van resultaten. de aanmer-

kelijke problemen vereisen vergaand inzicht en grondige afweging.

Heeft interne contacten met projectcoördinatoren en bouwkundig 

ontwerpers / architecten en technisch ontwerpers. de contacten zijn 

van belang voor gedegen advies en daarmee kwaliteit van de ontwer-

pen en de afstemming tussen bouw en interieur.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft regelmatig externe contacten met onder andere opdrachtgevers 

en leveranciers. daarbij is eigen initiatief van enig belang. Verstorin-

gen beïnvloeden de realisatie van projecten negatief. overtuigings-

kracht is van belang bij het adviseren van de opdrachtgever.

ontwerpfouten en verkeerde bestellingen veroorzaken tijdverlies, 

financiële schade en irritaties. fouten worden door zelfcontrole en 

overleg meestal redelijk snel ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van enkele projectgegevens.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. 
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01b FUNCTIEFAmIlIE INTERIEURARCHITECTUUR nIveau K

doel:
Zelfstandig maken van interieurontwerpen en zorgen dat deze worden 

uitgewerkt. begeleiden van minder ervaren interieurontwerpers / -

architecten.

Voorbeeld	activiteiten:	
coördineert het ontwerptraject voor interieurprojecten. Verricht 

tekenwerkzaamheden. Voert ontwerp- (en teken)werkzaamheden in 

in biM. bewaakt en geeft (mede) vorm aan processen rondom biM. 

adviseert de opdrachtgever bij de keuze voor toe te passen kleuren en 

materialen, meubilair en decoratie. Vraagt prijzen op en bestelt beno-

digde materialen. bespreekt het programma van eisen. is betrokken 

bij het opstellen van offertes en het acquireren van opdrachten. Stuurt 

enkele interieurarchitecten aan.

relevante	competenties:
overtuigingskracht, inlevingsvermogen, samenwerken, initiatief, or-

ganisatievermogen, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, zelfdis-

cipline, analytische vaardigheden, creativiteit, vakkundigheid, nauw-

keurigheid, technisch inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
functie gericht op het coördineren en maken van interieurontwerpen. de 

functie kent naast technische ook commerciële en esthetische aspecten. 

Werkt gelijktijdig aan meerdere projecten. Schakelt zeer regelmatig om. 

accuratesse is soms vereist. Werkt vrij regelmatig onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo academie voor beeldende kunsten, gevolgd 

door cursussen over betreffende tekenprogrammatuur, aangevuld 

met een zeer ruime oriëntatie op het vakgebied. bijblijven op uitge-

breid vakgebied. 

regelcapaciteit
deelt binnen de tijdslimieten de eigen tijd in. bepaalt, in samenspraak 

met de opdrachtgever en eventueel de bouwkundig architect, de aan-

pak en vormgeving van het project. geeft eigen invulling aan het ont-

werp, toe te passen kleuren en materialen. indirect toezicht met name 

op basis van resultaten. de zeer aanmerkelijke problemen vereisen 

vergaand inzicht en grondige afweging.

Heeft interne contacten met projectcoördinatoren en bouwkundig 

ontwerpers / architecten en technisch ontwerpers. de contacten zijn 

van belang voor gedegen advies en daarmee de kwaliteit van de ont-

werpen en de afstemming tussen bouw en interieur.

Stuurt enkele interieur-architecten aan.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft zeer regelmatig externe contacten met onder andere opdracht-

gevers en leveranciers. daarbij is eigen initiatief van belang. Versto-

ringen brengen de realisatie van interieurprojecten in gevaar. overtui-

gingskracht is van belang bij het adviseren van de opdrachtgever.

ontwerpfouten, verkeerde begeleiding en verkeerde bestellingen ver-

oorzaken tijdverlies, financiële schade, irritaties en aantasting van het 

imago. fouten worden door zelfcontrole en overleg meestal redelijk 

snel ontdekt en hersteld.

discretie is soms vereist ten aanzien van bepaalde project- en bedrijfs-

gegevens.

werkomstandigheden
kantooromstandigheden. 
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