
De bacheloropleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek van 

Windesheim hechten veel belang aan de inbreng van het werkveld in 

onze opleidingen. Leiden we op voor de goede dingen en doen we 

het op een goede manier? Hebben onze afgestudeerden voldoende 

niveau om bij organisaties zoals die van u aan de slag te kunnen 

gaan? Uw mening hierover is van groot belang. Wij voeren graag 

met u een inspirerend gesprek. Uiteindelijk is het ons doel om 

startbekwame professionele Bouwkunde en Civiele Techniek 

ingenieurs op te leiden waar de arbeidsmarkt in onze regio en 

daarbuiten goed mee uit de voeten kan.

We zijn op zoek naar mensen die vanuit hun eigen achtergrond en 

organisatie willen optreden als gecommitteerde bij het afstuderen. 

Van gecommitteerden vragen wij om de eindpresentatie en het 

eindgesprek bij te wonen van enkele afstudeerders. 

Voor de goede orde: als gecommitteerde vragen wij uw mening over 

studenten die niet bij uw bedrijf zijn afgestudeerd.

 

Wilt u bijdragen aan het niveau en kwaliteit van onze bacheloropleidingen 
Bouwkunde en Civiele Techniek?

Gecommitteerde bij 
Bouwkunde of Civiele 
Techniek

werkveldadviescommissie Techniek

Verwachting van een gecommitteerde
• De gecommitteerde woont een of meerdere gesprekken bij van 

afstudeerders. Deze gesprekken duren 1,5 uur. Ter voorbereiding 

van dat gesprek ontvangt de gecommitteerde het portfolio van de 

student. We verwachten dat u zich op hoofdlijnen op de hoogte 

stelt van de inhoud van het portfolio voorafgaand aan het gesprek. 

Behalve de gecommitteerde zijn bij het gesprek twee 

examinatoren aanwezig.

• Het staat de gecommitteerde vrij om tijdens het gesprek vragen te 

stellen aan de afstudeerder betreffende zaken die in het portfolio, 

tijdens de presentatie en in het gesprek zijn opgevallen. De 

gecommitteerde heeft een adviserende rol richting de opleiding. 

Hem/haar wordt gevraagd naar de mening over het niveau van de 

afstudeerder. De twee examinatoren bepalen het uiteindelijke 

cijfer. 

• Na afloop van het gesprek met de student wisselen de 

examinatoren en de gecommitteerde hun bevindingen uit.
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• We gaan er vanuit dat de gecommitteerde vertrouwelijk omgaat 

met hetgeen hij/zij heeft gelezen in het portfolio en hoort in het 

gesprek.

Door uw inzet als gecommitteerde voorziet u ons van zeer 

waardevolle informatie op grond waarvan wij onze opleiding kunnen 

verbeteren. De benoeming geldt voor de termijn van vier jaar.

Interesse?
Wanneer u als extern gecommitteerde een bijdrage wilt leveren aan 

de bacheloropleidingen Bouwkunde of Civiele Techniek van 

Windesheim in Zwolle, neem dan contact op via  

samenwerkenmetbi@windesheim.nl.

Meer informatie vindt u op onze website: 

www.samenwerkenmetwindesheim.nl/bouwinfra

Door uw inzet en waardevolle informatie zijn wij 
in staat onze opleiding te vernieuwen en 
verbeteren
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