06 Bouwkundig toezicht Niveau G
Doel:

doen soms een beroep op inventiviteit. Veelal indirect toezicht door
opzichter of projectcoördinator. De beperkte problemen vereisen gevoel voor het bouwproces en enige ervaring in omgang met derden.
Heeft interne contacten met verschillende afdelingen. De contacten
zijn van belang voor de kwaliteit en de vlotte voortgang van het
bouwproces.

Toezicht houden op de uitvoering van kleine bouwwerken c.q. delen
van een groot bouwwerk op basis van tussen partijen gesloten overeen
komsten (bestek / technische omschrijvingen).

Voorbeeld activiteiten:
Bestudeert en controleert bestek en tekeningen. Coördineert (op aanwijzingen) werkzaamheden op bouwplaats. Oefent toezicht uit. Maakt
schetsen voor revisietekeningen. Houdt tekeningenregister bij. Woont
overlegsituaties bij. Stelt verslagen op. Koppelt bevindingen terug. Verzorgt (mede) de oplevering en eventueel nazorg en onderhoud.

Afbreukverantwoordelijkheid
Heeft externe contacten met vrijwel alle partijen betrokken bij het
bouwwerk. Verstoringen belemmeren een verantwoorde uitvoering
van bouwwerken.
Fouten veroorzaken schade die zich vaak later manifesteert. Fouten
worden door zelfcontrole en controle door anderen vaak tijdig ontdekt en hersteld.
Discretie is vereist ten aanzien van onderdelen van projectgegevens.
Dient mogelijk weerstand te bieden aan inbreuk op integriteit.

Relevante competenties:
Contactuele vaardigheden, inlevingsvermogen, overtuigingskracht,
initiatief, organisatievermogen, besluitvaardigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, nauwkeurigheid, technisch inzicht.

Werkomstandigheden
Bevindt zich voornamelijk op de bouw onder uiteenlopende omstandigheden met alle persoonlijke risico’s van dien.

Karakteristieken

Complexiteit
Bouwtechnische functie, gericht op controlerende en in mindere mate
coördinerende taken bij kleine bouwwerken c.q. delen van een groot
bouwwerk. De functie kent ook administratieve en sociale aspecten.
Schakelt regelmatig om. Hoge accuratesse is regelmatig vereist. Werkt
soms onder enige tijddwang.
Vooropleiding op MBO Bouwkunde niveau, aangevuld met vakgerichte
cursussen tot op HBO-niveau. Bijblijven op beperkt vakgebied.

Regelcapaciteit
Deelt grotendeels de eigen tijd in, rekening houdend met gegeven
planningen, vergaderdata en prioriteiten. Is bij de aanpak gebonden
aan bestek, tekeningen, voorschriften en aanwijzingen. Ad hoc situaties
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