Informatie mondelinge beoordeling Beroepservaring


Verloop van de mondelinge beoordeling:
o
o
o

o

Studenten stellen hun presentatie samen op het Miro board dat voor hun is aangemaakt in Teams.
Voor 1e, 2e en 3e jaar studenten betreft het werk dat in Miro geplaatst wordt het werk van het te
bespreken / te beoordelen jaar.
Voor 4e jaar studenten is het de eindbeoordeling van de beroepservaring. Zij moeten zo duidelijk en
breed mogelijk laten zien dat ze aan alle beroepskwalificaties voldoen. Je gebruikt daarvoor het werk
dat je gedurende de 4 jaar van je Academiestudie verricht hebt. En dus niet uitsluitend het werk van
het laatste jaar.
De beoordelingen vinden plaats volgens het volgende schema:
Beoordeling:
De indeling van de studenten wordt bekent gemaakt op de internetpagina
https://www.avbwerkt.nl/praktijkbeoordeling.
Je dient zowel de woensdagavond als de donderdagavond vrij te houden

o

o



van

tot

Voorbespreken docenten bestuurskamer
Eerste groep studenten
Presenteren / gesprek / beoordeling
Tweede groep studenten
Presenteren / gesprek / beoordeling
Derde groep studenten
Presenteren / gesprek / beoordeling
Vierde groep studenten
Presenteren / gesprek / beoordeling
Reserve+uitloop

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00

Rondgang door docenten in groepen (zonder studenten)
Bepalen beoordeling door docenten / schrijven beoordeling
Verstrekken beoordelingen en nabespreken per commissie van beoordelaars
met de groep studenten die ze beoordeeld hebben
uitloop

21.00
21.30
22.00

21.30
22.00
22.30
23.00

Elke commissie van 2 beoordelaars houdt een nabespreking met de studenten die ze beoordelen.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat studenten bij de gesprekken, beoordeling en nabespreking op
het eind van de avond van de andere studenten van hun commissie aanwezig zijn. Studenten zijn
dus van 18:30 tot 22:30 aanwezig!
Van 18.30 tot 21.00 uur presenteren en bespreken per commissie van twee beoordelaars vier
studenten de beroepservaring..
De studenten krijgen kort de tijd om het werk toe te lichten waarna de commissie vragen kan stellen
en er een gesprek ontstaat. De commissieleden krijgen voor de gesprekken inzage in de digitaal
ingediende praktijkdocumenten en zijn dus al globaal op de hoogte van het werk van de studenten.
Per student zijn 30 minuten beschikbaar voor de presentatie en het gesprek. Houdt je presentatie
dus kort en bondig.

Er worden maximaal 3 projecten gepresenteerd met de volgende informatie:
o
o
o

Beknopte informatie (beeld, tekening, -foto’s van- maquettes) die het project weergeven. Deze
informatie hoeft niet door de student gemaakt te zijn.
Meer uitgebreide informatie (beelden, tekeningen, -foto’s van- maquettes etc.) die het werk / het
aandeel van de student tonen. Let wel: het gaat dus uitdrukkelijk niet om een projectpresentatie van
een bureau, maar om het aandeel van de student in het project.
Praktische informatie zoals werkgever, naam van het project, programma en locatie, opdrachtgever,
projectarchitect/ontwerper
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Tijdens de presentatie geeft de student inzicht in:
o
o
o
o

o

De rol en verantwoordelijkheid van de student.
De werkzaamheden die verricht zijn gerelateerd aan de in het buitenschools curriculum genoemde
acht beroepskwalificaties.
De ontwikkeling en ontdekkingen / bevindingen van de student in ontwerp- en professionele
vaardigheden.
De visie van de student ten aanzien van de werkplek. Biedt de werkplek voldoende interessante
ontwerpopgaven en ontwikkelingsmogelijkheden en kan de student aan actuele vragen werken op
een manier waarbij de disciplinaire vaardigheden als architect, stedenbouwkundige of
landschapsarchitect aan de orde zijn?
De vaardigheden waar de student zich de komende twee jaar op wil richten.
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