Typering opleidingsniveaus
Verkeerstechnisch medewerker
mbo-4
§
§
§

Is kostenbewust
Maakt bestekken
Houdt rekening met de begroting of
het budget

Verkeerskundig medewerker
Kort-Hbo (Associate Degree)
§
§
§
§

Maakt een opsomming, samenvatting of
procesverbaal van de belangrijkste
elementen van een probleem
§

§

Houdt zich bezig met
infrastructurele aspecten en
materialen
Werkt een gekozen oplossing uit

Bepaalt kosten op maatregelenniveau
Kan bestekken beoordelen
Maakt en beoordeelt begrotingen op
maatregelen-niveau
Heeft eigen budget om zelfstandig zaken op te
lossen

Zorgt voor de interne verslaglegging: een verslag,
een notitie
§
§

Houdt zich bezig met functionaliteit van
maatregelen
Kiest uit een beperkte set van oplossingen

Heeft een taak binnen een project

Heeft de leiding over een project

Wordt intern aangestuurd

§
§
§

Stuurt medewerkers aan
Is deels extern actief;
Vangt individuele klachten op

Verkeerskundige
Hbo (Bachelor Degree)
Houdt zich bezig met financiering en
(jaar)begrotingen

Zorgt voor de externe verslaglegging:
een nota, een rapport
Houdt zich bezig met
oplossingsstrategieën

Bewaakt de proces-voortgang
§
§
§

§
Kijkt kritisch naar zichzelf

Stemt de vraag af, informeert en koppelt
intern terug.

§
§
§

Reflecteert op eigen rol en bijdrage
Vraagt en geeft anderen feedback
Evalueert genomen maatregelen

§

§

Past de belangrijkste gespreksvaardigheden in
individuele gesprekken toe, beargumenteert
keuzes en overtuigt gesprekspartner
Kijkt verder dan de eigen neus lang is: denkt
mee, vult aan;

Adviseert en creëert zowel intern als
extern draagvlak

Neemt initiatief om problemen die vaker
voorkomen, een volgende keer te voorkomen
(proactief)
Regelt dat de uitvoering plaatsvindt
Is beleidsondersteunend en –voorbereidend
bezig

Maakt beleid, adviseert op
beleidsniveau

Beoordeelt uitvoerders;
Heeft daartoe verkeerskundige kennis, kennis
van richtlijnen, inclusief zicht op de functionele
toepassing en mogelijke effecten

§

§
Lost problemen op het gebied van
beheer en onderhoud, realisatie en
uitvoering op (reactief)
Is uitvoerend bezig

§

Werkt volgens richtlijnen en procedures

§
§

§

§

Brengt de eigen waarneming in; maakt
hier een kort verslag van.

Geeft leiding
Is voornamelijk extern gericht;
Vangt (verwachte) weerstand
van georganiseerde bewegingen
op
Heeft contact met de politiekverantwoordelijke

§
§

Voert eenvoudige onderzoeken (kentekenonderzoek
of inventarisatie kruispuntprobleem) uit, inclusief de
probleemanalyse en het schrijven van een advies.

§

§

Evalueert het functioneren van
het (project)team
Begeleidt de ontwikkeling van
(project)teamleden

Legt relaties tussen
verkeerskundige thema’s en
aanverwante disciplines
Stelt richtlijnen en procedures op

Voert complexere onderzoeken uit,
meer op netwerkniveau dan op
kruispuntniveau.

