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bereik VAn De FunctieFAMilie 
niVeauS d t / m l

Algemeen doel van de functiefamilie:
Verrichten van tekenwerk voor bouwwerken / projecten alsmede bewa-

ken van de kwaliteit hiervan.

Voorkomende functienamen binnen de familie:

• 3d-specialist

• 3d-visualiser

• assistent-tekenaar / aankomend tekenaar

• bouwkundig ontwerper

• bouwkundig tekenaar

• bouwkundige

• cad-tekenaar

• chef / Hoofd technisch ontwerp

• coördinator technisch ontwerp

• Projectvoorbereider

• Senior tekenaar / technisch ontwerper

• Specialistisch tekenaar / technisch ontwerper

• technisch ontwerper 

• tekenaar / technisch ontwerper

02 TECHNISCH ONTWERPEN

ZOekwijZer FunctieFAMilie 02 technisch Ontwerpen 
niVeauS d t / m l

d Verrichten van eenvoudig tekenwerk en / of onder begeleiding 

verrichten van ingewikkelder tekenwerk. accuratesse is vereist. 

de problemen betreffen vergelijkbare en in onderling verband 

staande situaties, waarbij voor de oplossing gekozen kan 

worden uit een klein aantal aangegeven mogelijkheden. de 

beperkte interne contacten zijn van belang voor een correcte 

uitvoering van de werkzaamheden.

e Verrichten van zowel eenvoudig als ingewikkeld tekenwerk. accura-

tesse is vereist. de problemen betreffen vergelijkbare en in onderling 

verband staande situaties, waarbij voor de oplossing gekozen kan 

worden uit een aantal aangegeven mogelijkheden. enige ervaring is 

hierbij vereist. de interne contacten zijn van belang voor een 

correcte uitvoering en de voortgang van de werkzaamheden.

f Verrichten van aangegeven tekenwerk in alle fasen van een project. 

Verhoogde accuratesse is vereist. de problemen betreffen vaak 

vergelijkbare en in onderling verband staande situaties, waarbij 

voor het oplossen ervaring vereist is. de interne contacten zijn 

van belang voor een correcte uitvoering en vlotte voortgang van 

de werkzaamheden.

g Verrichten van al het voorkomende tekenwerk van ingewikkelder 

aard in alle fasen van een project. Verhoogde accuratesse is ver-

eist. de aanmerkelijke problemen vereisen in verband met de 

noodzakelijke structurering en / of nauwkeurige afweging de 

nodige ervaring. de interne contacten zijn van belang voor een 

vlotte voortgang en voor plannings- en afstemmingsactiviteiten. 

Stuurt (soms) andere tekenaar(s) aan.
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H Verrichten van al het voorkomende tekenwerk in alle fasen van 

een project en coördineren en bewaken van de kwaliteit van al 

het tekenwerk voor een project. Hoge accuratesse is vereist. de 

aanmerkelijke problemen vereisen inzicht in de gehele materie 

en tamelijk ruime ervaring. de interne contacten zijn van belang 

voor een vlotte voortgang van de werkzaamheden, alsmede voor 

plannings- en afstemmingsactiviteiten. geeft leiding aan enkele 

medewerkers. controleert hun werk.

J Verrichten van al het voorkomende tekenwerk in alle fasen van 

een project en coördineren en controleren van de kwaliteit van 

al het tekenwerk voor één of enkele projecten. Hoge accurates-

se is vereist. de zeer aanmerkelijke problemen vereisen inzicht 

in de gehele materie en ruime ervaring met het bouwproces 

zowel bouwtechnisch alsook organisatorisch. de intensieve in-

terne contacten zijn van belang voor een vlotte voortgang en 

hoge kwaliteit van de werkzaamheden en het realiseren van de 

planning. geeft leiding aan meerdere medewerkers.

k (laten) uitwerken van alle soorten tekeningen en coördineren, 

controleren en bewaken van al het tekenwerk binnen het bureau. 

Hoge tot zeer hoge accuratesse is vereist. de aanmerkelijke tot 

moeilijke problemen vereisen inzicht in de gehele materie en 

zeer ruime ervaring met het bouwproces zowel bouwtechnisch 

alsook organisatorisch. de vele intensieve interne contacten zijn 

van belang voor de coördinatie, voortgang en hoge kwaliteit 

van de productie en voor het realiseren van de planning. geeft 

leiding aan een tiental medewerkers.

k (2) bewaken en controleren (kwaliteit) van het tekenwerk, adviseren 

over ontwikkelingen en (technische) mogelijkheden en bijhouden 

van ontwikkelingen. Hoge tot zeer hoge accuratesse is vereist. 

de aanmerkelijke tot moeilijke problemen vereisen diepgaand in-

zicht in de gehele materie en ruime ervaring met het bouwproces 

voornamelijk bouwtechnisch maar ook organisatorische. de vele 

intensieve interne contacten zijn van belang voor (bouwtechnisch) 

advies, een optimaal intern proces en hoge kwaliteit van de pro-

ductie. geeft eventueel leiding of stuurt enkele medewerkers aan.

l laten uitwerken van tekenwerk of zelf uitvoeren van complexe 

tekeningen, ontwikkelen van standaarden en processen en bouw-

technisch adviseren van derden. daarnaast coördineren, contro-

leren, verbeteren, ontwikkelen en bewaken van al het tekenwerk 

binnen het bureau. Hoge tot zeer hoge accuratesse is vereist. de 

aanmerkelijke tot moeilijke problemen vereisen inzicht in de ge-

hele materie en zeer ruime ervaring met het bouwproces. de vele 

intensieve interne contacten zijn van belang voor de coördinatie, 

voortgang en hoge kwaliteit van de productie en resultaat en voor 

het realiseren van de planning. Moet projectdeelnemers kunnen 

overtuigen. geeft leiding aan een tiental medewerkers.

l (2) bewaken van de kwaliteit en het technisch ontwerpproces bin-

nen het bureau, bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied 

en (beleidsmatig) vertalen hiervan. Hoge tot zeer hoge accura-

tesse is vereist. de vergaande problemen vereisen diepgaand 

inzicht in de gehele materie en ruime (specialistische) ervaring 

met het gehele bouwproces. de vele intensieve interne contac-

ten zijn van belang voor (bouwtechnisch) advies, beleidsontwik-

keling en implementatie en hoge kwaliteit van de productie. 

geeft eventueel leiding of stuurt enkele medewerkers aan.
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